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Anotace 

 

Čtení z knihy Tracyho tygr a otázky k pochopení textu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kvíz o tygrech  

 

1. Který je největší druh tygra:    

a) sumaterský 

b) ussurijský 

c) čínský 

d) indický 

 2. Jaké hmotnosti mohou dosáhnout největší samci tygra:  

      a) 100 kg 

      b) 200 kg 

      c) 400 kg 

      d) 1000 kg 

3. Jak dlouho jsou březí samice tygra:   

a) 1měsíc 

      b) 4 měsíce 

      c) 7 měsíců 

      d) 10 měsíců 

4. Jak dlouho žije tygr v zajetí a ve volné přírodě: 

      a) 20 let, 15 let 

      b) 30 let, 20 let 

      c) 40 let,30 let 

      d) 60 let, 40 let 

5. Jak dlouho spí tygr:     

      a) 8 hodin za den 

      b) 10 hodin za den 

      c) 14 hodin za den 

      d)18  hodin za den 

6. Označ, která s informací o tygrech je nepravdivá: 

      a) tygr je největší kočkovitá šelma 

      b) tygr žije v Asii 

      c) tygr může mít i bílou barvu 

      d) tygr je především mrchožrout 

7. Označ, co je smilodon:    

      a) druh šavlozubého tygra 

      b) tygr sumaterský 

      c) promiskuitní tygr 

      d) tygr žijící v zajetí 

8. Tygr byl nebo bude maskotem olympijských her v: 



 

 

      a) roce 1980 v Moskvě 

      b) roce 1988 v Soulu 

      c) roce 2000 v Sydney 

      d) roce 2014 v Soči 

 

 

 

 

 

Otázky k přečtené ukázce 

 

1. Zařaď autora do americké prózy dvacátého století. 
2. Vyhledej tři další autory americké literatury druhé poloviny dvacátého století, jejichž 

rodiče se také nenarodili v Americe a u každého uveď jeden název jeho knihy. 
3. Vyhledej další tři  knihy W.Saroyana. 
4. Uveď další dva autory, u nichž se v knize objevil tygr. 
5. Najdi jméno autora, jehož báseň recituje Tom doktorovi. 
6. Urči, jaký je vypravěč úryvku a celé knihy. 
7. Popiš slovní zásobu úryvku. 
8. Urči, jaké postavy vystupují v úryvku. 
9. Pokus se postavy vystupující v úryvcích charakterizovat.  
10. Popiš, jakým způsobem se chová Tom. 
11. Uveď, čím je ovlivněno Tomovo chování. 
12. Urči literární druh a charakterizuj ho na následujícím úryvku. 
13. Uveď, jakému jinému literárnímu druhu je podobný tento úryvek a z jakého důvodu? 
14. Popiš členění textu v úryvku. 
 

OTÁZKY A ÚKOLY K PŘEČTENÍ CELÉ KNIHY 
 
1. Kdo je Laura Luthyová a Hutzinga? 
2. Napiš, jak vypadal tygr. 
3. Urči, ze které části knihy je úryvek a jakým způsobem tato situace dopadne. 
4. Napiš, jaké je poslání celé knihy. 
5. Napiš tři další knihy, které mají podobnou atmosféru jako Tracyho tygr. 
 

Ukázka  

 

Když bylo Tracymu jedenadvacet, odjel i se svým tygrem do New Yorku a nastoupil práci u 

Otto Seyfanga, dovozce kávy, ve Warrenově ulici v centru Washingtonova tržiště. V okolí byly hlavně 

obchody se zemědělskými výrobky, a tak kromě kávy, kterou mohl Tracy zadarmo popíjet v oddělení 

ochutnávačů u své firmy, najedl se bezplatně i dosytnosti čerstvého ovoce a zeleniny. 



 

 

 Za nekvalifikovanou práci dostával Tracy velmi nízký plat, ale byla to práce dobrá a poctivá. 

Zpočátku nebylo nic lehkého hodit si na záda padesátikilový žok zrnkové kávy a ujít s ním padesát 

metrů, ale za týden to již byla pro Tracyho hračka, a dokonce i tygr musel ocenit, jak snadno mu to 

jde. 

 Jednoho dne zašel Tracy za svým nadřízeným, panem Valorou, aby s ním promluvil o své 

budoucnosti. 

 „Chci se stát ochutnávačem,“ řekl mu. 

 „Kdo tě posílá?“ zeptal se Valora. 

 „Kam by mě kdo posílal?“ divil se Tracy. 

 „Kdo tě posílá za mnou, abych tě udělal ochutnávačem?“ 

 „Nikdo.“ 

 „Co víš o ochutnávání kávy?“ ptal se Valora. 

 „Mám rád kávu,“ řekl Tracy. 

 „Co víš o ochutnávání kávy?“ opakoval Valora svou otázku. 

 „Něco kávy jsem už vypil v oddělení ochutnávačů.“ 

 „Vypil jsi jen tolik kávy a snědl tolik vdolků, co dostávají všichni ostatní, kteří nejsou 

profesionální ochutnávači,“ řekl Valora. 

 „Když byla káva dobrá, poznal jsem to,“ řekl Tracy. Když byla špatná, poznal jsem to taky.“ 

 „Jak jsi to poznal?“ 

 „Podle chuti.“ 

 „Máme tři ochutnávače: Nimma, Peberdyho a Ringerta,“ řekl Valora. „Jsou už u firmy 

pětadvacet, pětatřicet a jedenačtyřicet let. Jak dlouho pracuješ ty u Otto Seyfanga?“ 

 „Čtrnáct dní.“ 

 „A chceš se stát ochutnávačem?“ 

 „Ano.“ 

 „Za čtrnáct dní práce u firmy se chceš dostat až na samý vrchol žebříčku?“ 

 „Ano.“ 

 „Nechce se ti čekat, až na tebe přijde řada?“ 

 „Ne, pane, nechce.“ 

V tu chvíli vešel do Valorovy kanceláře sám Otto seyfang, sedmdesátiletý muž, který si na to 

nepotrpěl. 

 

(W.Saroyan: Tracyho tygr) 
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