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Milí žáci,  

tentokrát máte úkol literární. Pozorně si pročtěte následující informace a úhledně zapište do 

literárního sešitu. Dále si přečtěte ukázku z knihy Lovci mamutů a odpovězte na několik 

otázek týkajících se textu. Příjemnou četbu… 

Dopište si k dobrodružné literatuře: 

DANIEL DEFOE /denjel dyfou/ (Londýn1660 – 1731) 

- Anglický spisovatel a novinář. 

- Robinson Crusoe  – Kniha je inspirována skutečnou událostí. Hlavní 

hrdina ztroskotá a žije několik let na pustém ostrově. 

 

EDUARD ŠTORCH (1878 Ostroměř u Hořic - 1956 Praha) 

- Český pedagog, spisovatel a archeolog. 

- Proslul svými povídkami a romány situovanými do doby kamenné a 

bronzové, např.  Lovci mamutů, Osada havranů. 

 

Napište si nové nadpisy: 

FANTASY LITERATURA 

- Kouzla, nadpřirozené bytosti, magie, střet světa vymyšleného a reálného. 

- J. R. R. TOLKIEN /tolkín/ – Pán prstenů 

- C. S. LEWIS /lujs/ – Letopisy Narnie 

- J. K. ROWLINGOVÁ /raulingová/– Harry Potter 

 

SCI-FI LITERATURA  

(vědeckofantastická literatura) 

- Z angličtiny science (věda) a fiction (fikce). 

- Zakladatel SCI-FI: JULES VERNE /žil vern/ (1828 – 1905),   
předpověděl mnoho vynálezů budoucnosti (tank, vrtulník aj.) 

Dílo: 

Pět neděl v balóně 

Dvacet tisíc mil pod mořem 

Cesta kolem světa za 80 dní 

Tajuplný ostrov  

Dva roky prázdnin 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1660
https://cs.wikipedia.org/wiki/1731
https://cs.wikipedia.org/wiki/1878
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrom%C4%9B%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99ice
https://cs.wikipedia.org/wiki/1956
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Archeolog


9_český jazyk_6_literatura 

 

ÚKOL: Přečti si následující ukázku z knihy Lovci mamutů a písemně (do 

literárního sešitu) odpověz na otázky. Odpovídej celou větou! 
 

 

a) Co je tématem ukázky? 

b) Ve které době se tato ukázka odehrává? 

c) K čemu tehdy potřebovali oštěp? 

d) Najdi v textu synonymum pro „trávník“. 

e) Podle textu uspořádej následující události: 

uzení masa 

využití tuku 

výroba oštěpu 

úprava masa 

f) Kdo ilustroval Štorchovy knihy? Adolf Born, Zdeněk Burian, Jiří Trnka nebo 

Jan Fischer? 
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Řešení: 

a) Co je tématem ukázky?  

Tématem ukázky je život tlupy v době kamenné. 

b) Ve které době se tato ukázka odehrává? 

Ukázka se odehrává v době kamenné. 

c) K čemu tehdy potřebovali oštěp? 

Oštěp potřebovali k lovu a obraně. 

d) Najdi v textu synonymum pro „trávník“. 

Synonymem pro slovo trávník je PAŽIT. 

e) Podle textu uspořádej následující události: 

1. úprava masa  

2. využití tuku 

3. uzení masa 

4. výroba oštěpu 

f) Kdo ilustroval Štorchovy knihy?  

Štorchovy knihy ilustroval Zdeněk Burian.  

  


