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Anotace 

 Digitální učební materiál je určen do výuky 
ČJ pro žáky 4. ročníku pro práci s 
dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. 

 Prezentace slouží k rozšíření učiva, je 
součástí tématického okruhu Literární 
výchova – literární pojmy: spisovatel. 

 Prezentace je zaměřena na život a dílo 
Zdeňka Svěráka s kvízem pro žáky. 



Zdeněk Svěrák 

• spisovatel, dramatik, 
scenárista, textař, 
humorista, herec 

• narodil se 28. 3. 1936 v 
Praze 

• vystudoval Vysokou školu 
pedagogickou, obor český 
jazyk a literatura 

• působil jako učitel, 
redaktor rozhlasu, 
scenárista 



Víte, že…? 

 s Ladislavem Smoljakem založil Divadlo 
Járy Cimrmana 

 se synem Janem Svěrákem spolupracuje 
na filmech jako scenárista (Kolja, Obecná 
škola, Kuky se vrací) 

 s hudebním skladatelem Jaroslavem 
Uhlířem píše písně pro děti 



Víte, že…? 

• napsal text k písni Holubí dům 

• věnuje se charitativní činnosti, založil 
nadaci Paraple, která pomáhá vozíčkářům 
( lidem s poškozením míchy – ochrnutím) 

• skončil na 25. místě v anketě Největší 
Čech 

• je držitelem dvou cen Český lev za scénář 
k filmům Kolja a Vratné lahve 

http://www.youtube.com/watch?v=STohyVvjOZU


Filmy pro děti (scénář) 

 Tři veteráni 

 Lotrando a Zubejda 

 Kuky se vrací 

 Ať žijí duchové  (s jinými tvůrci) 



Knihy pro děti (spisovatel) 

 Jaké je to asi v Čudu 

 Mám v hlavě myš Lenku 

 Když se zamiluje kůň 

 Radovanovy radovánky 

 Pan Buřtík a pan Špejlička 

 Tatínku, ta se ti povedla 



Kvíz 

1. Vystudoval Z. Svěrák učitelství? 

      

a) ano 

     

 b) ne 



Kvíz 

2. S kým píše písně pro děti? 

 

    a) s Ladislavem Smoljakem 

 

    b) s Jaroslavem Uhlířem 



Kvíz 

  

3. Jak se jmenuje nadace, kterou založil? 

 

    a) Paraple 

 

    b) Světluška 



Kvíz 

  

 4. Ke které pohádce napsal scénář? 

 

     a) Nesmrtelná teta 

 

     b) Tři veteráni 



Kvíz 

 

  5.  Na filmu Kolja spolupracoval jako 
scenárista se svým synem: 

 

   a) Jaroslavem 

 

   b) Janem 



Kvíz 

 

  6. Pro děti napsal zábavnou knihu: 

 

     a) Radimovy radovánky 

 

     b) Radovanovy radovánky 
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