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Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. 

 

 

 

1. Pracuj s učebnicí (s.133 – 135).  Vylušti křížovku. Výsledný název je jedním ze směrů 

české meziválečné literatury. Dokážeš jej vysvětlit? 
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1.  Autor Krvavého románu 

2. Název expresionistické povídky R. Weinera 

3. Příjmení autora Jízdní hlídky 

4. Křestní jméno Klímy (Velký román) 

5. Jaký byl voják Švejk (přídavné jméno) 

6. Příjmení autora líčícího zážitky z balkánské fronty 

7. Konflikty jinak 

8. BONUS (nemusíš nic doplňovat) 

9. Křestní jméno Váchala 

10. Příjmení autora Třetí roty 

11. Příjmení  autora Krvavého románu 

 

 

 

 

         Řešení:______________________literatura -_________________________________ 

                    _________________________________________________________________ 

 

         K představitelům této literatury patří následující autoři. Doplň chybějící informace. 

 

         R________  M________: -  románová pentalogie (???          ) –  

-          - Plukovník Švec  

         F____________ L__________:drama 

         J____________ K__________: trilogie 

         J____________ H__________: - bohémský způsob života; mystifikátor, provokatér, satirik;  

                                                             1912 – zal. Stranu mírného pokroku v mezích zákona     

 -rysy:  

- dílo – povídky                                ,                                        

         - tetralogie  

         J_________ J_____________: drobné prózy                                (zážitky z balkánské fronty –  

                                                             humor, satira, nadsázka proti krutosti války) 

        Na základě ukázky charakterizuj hlavní postavu - _________________________________ 

        _________________________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________________ 

        Vysvětli rozdíl mezi ŠVEJKOVÝM A ŠVEJKOVSKÝM CHOVÁNÍM – které spojení se  

        bude psát velkým písmenem? - _______________________________________________ 

        _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

A) Kapitola první - Zasáhnutí dobrého vojáka Švejka do světové války  

     "Tak nám zabili Ferdinanda," řekla posluhovačka panu Švejkovi, který opustiv před léty     

       vojenskou  službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se  

       prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny. 

      Kromě tohoto zaměstnání byl stižen revmatismem a mazal si právě kolena opodeldokem. 

     "Kterýho Ferdinanda, paní Müllerová?" otázal se Švejk, nepřestávaje si masírovat kolena, "já  

      znám    dva Ferdinandy. Jednoho, ten je sluhou u drogisty Průši a vypil mu tam jednou omylem   

      láhev nějakého mazání na vlasy, a potom znám ještě Ferdinanda Kokošku, co sbírá ty psí  

      hovínka. Vobou není žádná škoda." 

     "Ale, milostpane, pana arcivévodu Ferdinanda, toho z Konopiště, toho tlustýho, nábožnýho:" 

     "Ježíšmarjá," vykřikl Švejk, "to je dobrý. A kde se mu to, panu arcivévodovi, stalo?" 

     "Práskli ho v Sarajevu, milostpane, z revolveru, vědí. Jel tam s tou svou arcikněžnou v    

      automobilu:" 

     "Tak se podívejme, paní Müllerová, v automobilu. Jó, takovej pán si to může dovolit, a ani si    

       nepomyslí, jak taková jízda automobilem může nešt'astné skončit. A v Sarajevu k tomu, to je v    

      Bosně, paní Müllerová. To udělali asi Turci. My holt jsme jim tu Bosnu a Hercegovinu neměli    

      brát. Tak vida, paní Müllerová. On je tedy pan arcivévoda už na pravdě boží. Trápil se dlouho?"      

     "Pan arcivévoda byl hned hotovej, milostpane. To vědí, že s revolverem nejsou žádný hračky.      

      Nedávno taky si hrál jeden pán u nás v Nuslích s revolverem a postřílel celou rodinu i  

      domovníka, kterej se šel podívat, kdo to tam střílí ve třetím poschodí:" 

 

 

B) Honza (Večery na slamníku) 

          Jo! Na promoci řek pan profesor mamince, že Honza je kapacita, jeho nejmilejší asistent, a že   

          bude docent. 

         Za půl roku začala válka a Honzu k tomu - rozumí se - hned vzali všemi desíti. Takovýto,  

         věru, potřebovali. Voblík oficírskou uniformu a odjel na Srbsko. 

        Půl vesnice ho doprovázelo. 

         Jak - a co tam bylo - jak se měl - dodnes nevím. 

         Vrátil se za půl roku na urláb, nic nechtěl mluvit, jen řek', že museli kvaltem z Bělehradu, že     

         sloužil u Maďarů, že ztratil všechnu bagáž, bylo ho půl, spad se náramně a byl na nás na    

         všecky strašně sprostej. 

        Vytáhl svý plátěnky z almárky, chodil v košili a v pantoflích, coural po mezích, s nikým    

        nemluvil, jen prosil panímámu, aby mu v kalhotách vystřihla klín, že z něho všechno padá. 

        Pak zase jed, pomoh dělat, večír se učil německy, natáh si novou strůnu na basu - a byl jako   

       dřív. 

       Za čtrnáct dní panímáma zas klín vsazovala. 

       Mě vzali u druhý prohlídky hopem a dali mě k tomu samýmu ragimentu. 

       Když se to Honza - takhle o polednách- dověděl, přiběh k nám a povídá: "Františku - to nic -     
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       žádný hejble - buď bez starosti - šup sem, šup tam." 

      Vymoh si mě za pucáka. 

      Potom jsme byli v Přemyšlu, u Tarnopole, u Sandoměře, v bojích u Wicynu, v září, dvakrát     

      jsme táhli přes Karpaty do Uher a do Bukoviny a zas zpátky - jak hoňácký psi v řepě. 

      Honza řezal, obvazoval, klel, nadával a jeden čas léčil dragounům koně. 

      Když bylo nejhůř, říkával: "Františku - to nic - to víš - šup sem, šup tam." 

      Lehávali jsme pod celtama a zpívali jsme: "Zelení hájové", "Andulko šafářová" a Honzovu     

      zamilovanou "Já jsem majstr seminářský." 

      Nejvíc jsme zpívali, když nám bylo ouzko nebo když nám někdo vynadal, bylo těžko se smluvit,     

      já německy neuměl a Honza málo, plet to všelijak. 

     Ve Stryji chodil do oficírský menáže a předplatil si trojí porci. 

     Tam mu říkali lord Biftek. 

 

C) Třetí rota na magistrále 

- 1927 

Jejich vlak dohoříval kdesi před Nižně Udinskem, kde byli povstalci zaskočeni, a oni šli oblepeni 

lednovým sněhem a mrazem, dnem i nocí, odhazujíce kus po kuse vše, co by jim bylo na obtíž. 

Podivné a nesmyslné věci uchvátili v hodině úprku, kdosi si nesl pískovcový brus, který byl dlouho 

schraňoval pro svou tesařinu, Bidlo měl v náručí veliký balík, který byl asi složen ze samých látek. 

Ale přišel-li den, kdy i brus byl odvržen a skutálel se do příkopu, kde padl na jakéhosi mrtvého, 

Bidlovo břímě bylo neseno statečně a trpělivě, a nemohl-li sám, všichni mu ochotně pomáhali. Od 

rána do večera prošlo všema rukama a ke všem hrudím bylo přivinuto, jako kdyby to byl chléb, 

který je má v hodině hladu obživit, jako kdyby to bylo poslední střelivo, keré je má zaštítit. 

Tak došli až k vesnici, kde bylo možno stanouti a odpočívat a stráviti noc pod střechami teplých 

chalup ve spánku a v bezpečí. 

Tehdy Bidlo na širokém mužickém stole rozvinul první obal, který tvořil vojenský plášť, potom 

druhý, který byl z chlupatého kožichu, potom třetí, veliký jako deka a potom konečně čtvrtý, z 

něhož se vymotal (jako z kukly motýl, jako z poupěte květ) malý, růžový a modrooký chlapeček. A 

tehdy zapomněli na vše, co je sužovalo, a závodili v kejklích i něžných veselostech, aby se dítě 

radovalo a usmívalo se na ně znovu a znovu.  

Přečti ukázky a zodpověz otázky: a) kdy a kde se odehrává ukázka? 

                                                       b) Jaké jsou postavy? 

                                                       c) Jaká je atmosféra ukázky? 

                                                       d) Jaký je jazyk? Najdi v textu příklady. 

 

 

 

 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

 

 

 

Řešení: legionářská literatura - vypráví o životě v legiích - organizované dobrovolné vojenské 

jednotky československého zahraničního odboje. Vznikaly ze zajatců, nebo z Čechů, kteří žili na 

území státu, které s R-U válčilo  

              -         Rudolf   Medek-  románová pentalogie (5 dílů ) –  Anabáze 

                                                  - hra  - Plukovník Švec  

             -         František Langer:drama Jízdní hlídka 

             -         Josef Kopta:  trilogie Třetí rota 

             - Jaroslav Hašek: - bohémský způsob života; mystifikátor, provokatér, satirik;  

                                                             1912 – zal. Stranu mírného pokroku v mezích zákona     

 -rysy: satira proti rakouské monarchii; pohrdání konvencemi, 

byrokracíí, církví 

- dílo – povídky  -Trampoty pana Tenkráta, Můj obchod se psy 

a jiné humoresky                           ,                                        

         - tetralogie Osudy dobrého vojáka Švejka za světové 

války 

             -         Jaromír John: drobné prózy Večery na slamníku  (zážitky z balkánské fronty –  

                                                             humor, satira, nadsázka proti krutosti války) 

         

 

 

 

Zdroj A) HAŠEK, Jaroslav. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Praha: Knižní klub,  

              2012. 

          B) JOHN, Jaromír. Večery na slamníku. SNKLU - Státní nakladatelství krásné literatury a  

                umění, 1962. Klub čtenářů. ISBN: 23-067-74 

          C) KOPTA, Josef. Třetí rota na magistrále. Praha: Čin, 1948. 

 

 


