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Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. 

 

1. Dokonči  názvy knih autorů světové meziválečné poezie. Doplň písmena a vyluštěný pojem 

vysvětli. O kterých autorech v souvislosti s tímto pojmem můžeme mluvit? 
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STAŘEC A __ __ __ __ 

1 2 

              O MYŠÍCH A __ __ __ __ __ 

                                         6   3 

PROFESOR  __ __ __ __ __ 

                          5 

NA VÝCHOD OD __ __ __ __ 

                                   4 

VELKÝ __ __ __ __ __ __ 

                 9         8  7 

HLUK A __ __ __ __ __ 

                            0 

 

2. Kdo je autorem těchto děl? 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 



 

 

 

3. Přečti si úvod knihy Malý princ. Zodpověz následující otázky: 

a) O jaký literární útvar se jedná? 

b) Jak bys charakterizoval postavu malého prince? 

c) Co připomíná úvod knihy? 

d) Jak bys vysvětlil ilustraci na této straně? 

 

Není pohádka jako pohádka, není princ jako princ. Tenhle je skutečně jen jeden - Malý princ 

Antoina de Saint-Exupéryho, jedno z nejslavnějších děl moderní světové literatury. 

Malý princ, kouzelná pohádková bytost, přichází na naši zemi ze vzdálených vesmírných světů, aby 

se kdesi v africké poušti setkal s autorem našeho příběhu a zjevil mu tajemství své podivuhodné 

životní pouti. Ale zjeví mu vlastně daleko víc: tajemství čistého srdce, dobra a krásy. Je to opravdu 

líbezná knížka, která vám bude jistě právě tak milá a blízká, jako byla všem čtenářským generacím, 

a k níž se budete i později rádi vracet. 

 
 

Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ 

 

 
LÉONU WERTHOVI 

Odpusťte, děti, že jsem věnoval tuto knihu dospělému! Mám závažnou omluvu: Ten dospělý je můj 

nejlepší přítel. Mám ještě jednu omluvu: ten dospělý dovede všechno pochopit, dokonce i knihy pro 

děti. A mám ještě třetí omluvu: ten dospělý bydlí ve Francii, trpí tam hladem a zimou. Velice 

potřebuje, aby ho někdo potěšil. Nestačí-li všechny tyhle omluvy, rád věnuji tuto knihu dítěti, kterým 

kdysi ten dospělý byl. Všichni dospělí byli nejdříve dětmi. (Ale málokdo se na to pamatuje.) 

Opravuji tedy své věnování: 



 

 

LÉONU WERTHOVI, 

KDYŽ BYL MALÝM CHLAPCEM 

 
4. Přečti první kapitolu a odpověz na otázky: 

a) Jaké funkční styly se objevují v ukázce? 

b) Proč je taet doprovázen kresbami? 

c) Jaký rozdíl mezi světem dětí a dospělých je z ukázky patrný? 

d) Kdo je vypravěčem? Charakterizuj. 

e) Jaké povolání je zmíněno v ukázce? Má nějakou souvislost se životem autora? Zjisti. 

f) Jaké vlastnosti/schopnosti  podle dospělých má chytrý člověk? 

I - Hroznýš 

Když mi bylo šest let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala 

Příběhy ze života. Na obrázku byl hroznýš, jak polyká šelmu. Tohle je kopie kresby: 

 

V knížce stálo: „Hroznýši svou kořist nežvýkají, polykají ji celou. Potom se nemohou ani hnout a 

celého půl roku spí a tráví.“ 

Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a také se mně podařilo nakreslit pastelkou 

první kresbu. Kresbu číslo 1. Vypadala takhle: 

 

Ukázal jsem své veledílo dospělým a ptal jsem se jich, nahání-li jim má kresba strach. 

Odpověděli mi: 

„Proč by klobouk naháněl strach?“ 

Ale on to nebyl klobouk. Byl to hroznýš, jak zažívá slona. Nakreslil jsem tedy vnitřek hroznýše, aby 

to dospělí pochopili. Oni totiž potřebují vždycky nějaká vysvětlení. Má kresba číslo 2 vypadala 

takhle: 

 



 

 

Dospělí mi však poradili, aby nechal toho kreslení otevřených a zavřených hroznýšů a zajímal se 

raději o zeměpis, počty a mluvnici. Tak se stalo, že jsem se v šesti letech vzdal skvělé malířské 

kariéry. Neúspěch mé kresby číslo 1 a kresby číslo 2 mě odradil. Dospělí sami nikdy nic nechápou a 

děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a 

naučil jsem se řídit letadlo. Létal jsem tak trochu po celém světě. A pravda je, že mi zeměpis hodně 

posloužil. Dovedl jsem na první pohled rozeznat Čínu od Arizony. Je to velice užitečné, když 

člověk v noci zabloudí. 

A tak jsem se v životě setkal se spoustou vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je 

velice zblízka. Ale mé mínění o nich se valně nezměnilo. 

Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou 

zkušenost s kresbou číslo 1, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. 

Ale vždycky mi odpověděl: „To je klobouk.“ Nepovídal jsem mu tedy ani o hroznýších, ani o 

pralesích, ani o hvězdách. Přizpůsobil jsem se mu. Mluvil jsem s ním o bridži, golfu, politice a o 

kravatách. A dospělý byl velice spokojen, že poznal tak rozumného člověka. 

5. V knize vyhledej názvy kapitol. Před tím, než je začneš číst, zkus odhadnout jejich 

význam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Malý princ. 13. vyd. v Albatrosu, 1. v překladu Richarda 
Podaného. V Praze: Albatros, 2010, 94 s. Pokladnice Albatrosu. ISBN 978-80-00-02738-8. 


