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Anotace 

• Materiál (DUM – digitální učení materiál) je 
určen pro práci na interaktivní tabuli, popřípadě 
práci s dataprojektorem. Využít se dá v 
předmětu literární výchova, ročníku šestém. Je 
součástí tematického Literární výchova – 
literární druhy a žánry – 6. ročník.  

• Materiál je určen pro opakování a procvičování 
učiva daného tématu formou testových otázek.  

• Podkladem pro tvorbu materiálu byla učebnice: 
Sochorová M.: Literatura v kostce pro SŠ, 
Fragment, Havlíčkův Brod, 2007 

• Vytvořeno: 2. května 2012 



Pokyny 

• Pokuste se odpovědět na následující otázky  

    (vždy klikněte na tu odpověď, o které si  

     myslíte, že je správně) 

 

• Za každou správnou odpověď si připište bod 

 

• Na konci testu najdete vyhodnocení 

SPUSTIT TEST 



Básníci píšící přírodní lyriku 

Představitel romantismu 

Původní zaměstnání - právník 

Umírá mladý 

Proslavil se lyrickoepickou skladbou, která 

byla pojmenováno podle jarního měsíce. 

Jiří Wolker 
Karel Hynek  

Mácha 

Karel Jaromír  

Erben 

1. 



 Správně 

 

Další otázka 

Připiš si jeden bod 



Špatně 

 

Další otázka 

Nepřipisuj si žádný bod 



• Básník, který se inspiroval především 

svým rodným krajem (jižní Čechy) 

• Podle obrázku můžeš odhadnout jeho 

příjmení 

• Napsal sbírku přírodní lyriky Z mého kraje 

 Antonín  

Sova 

Antonín  

Výr 
Jiří Sovák 

2. 



 Správně 

 

Další otázka 

Připiš si jeden bod 



Špatně 

 

Další otázka 

Nepřipisuj si žádný bod 



• Jeho dětství je spjato s městem Lešany 

• Byl spoluzakladatelem dětského časopisu 

Mateřídouška 

• Autor knihy pro děti Špalíček  

    veršů a pohádek 

Vítězslav  

Nezval 

František  

Hrubín 

Jaroslav  

Seifert 

3. 



 Správně 

 

Další otázka 

Připiš si jeden bod 



Špatně 

 

Další otázka 

Nepřipisuj si žádný bod 



• Básníkovo příjmení získáte, když vytvoříte 

ke slovesu zvát  - 3. osobu, číslo jednotné, 

minulý čas + zápor 

• V naší literatuře se taktéž proslavil díky 

obrázkovým básním = kaligramům 

 
Vítězslav 

Nezval 

Vítězslav  

Zval 

Vítězslav  

Nepozval 

4. 



 Správně 

 

Další otázka 

Připiš si jeden bod 



Špatně 

 

Další otázka 

Nepřipisuj si žádný bod 



Autoři přírodních próz 

• Autor židovského původu 

• Záliby, které se objevují v jeho dílech: 

ryby, sport 

• Mezi nejznámější díla patří Zlatí úhoři, 

Smrt krásných srnců 

• Jeho jméno se skládá ze dvou křestních 

jmen 
Ota Petr Ota Pavel Ota Karel 

5. 



 Správně 

 

Další otázka 

Připiš si jeden bod 



Špatně 

 

Další otázka 

Nepřipisuj si žádný bod 



• Záliby: fotografování, zahrada, pes 

• Pracoval v Lidových novinách 

• Umírá na Vánoce před vypuknutím 2. 

světové války 

• Společně s bratrem napsal knihu 

Krakonošova zahrada 

Josef Čapek Karel Čapek Ota Pavel 

6. 



 Správně 

 

Další otázka 

Připiš si jeden bod 



Špatně 

 

Další otázka 

Nepřipisuj si žádný bod 



• Americký spisovatel 

• Zlatokop (Aljaška) 

• Proslavil se svými dobrodružnými 

povídkami z Aljašky 

• Dílo: Bílý tesák, Volání divočiny 

• Jeho příjmení je název jednoho 

evropského města 

George 

Washington 
Jack London Gerald Durrell 

7. 



 Správně 

 

Další otázka 

Připiš si jeden bod 



Špatně 

 

Další otázka 

Nepřipisuj si žádný bod 



• americký spisovatel 

• nositel Nobelovy ceny za literaturu 

• Autor knih Hrozny hněvu, O myších a 

lidech, Ryzáček 

• Indicie k příjmení: číslo písmena v 

abecedě: 24, 26, 7, 12, 17,  2, 7, 3, 14 

 Rudyard  

Kipling 

John  

Steinbeck 

Gerald  

Durrell 

8. 



 Správně 

 

Konec testu 
vyhodnocení 

Připiš si jeden bod 



Špatně 

 

Konec testu 
vyhodnocení 

Nepřipisuj si žádný bod 



Vyhodnocení testu 

Počet bodů Známka Hodnocení 

         8       1 Výborně 

       7 - 6       2 Dobré znalosti 

       5 - 4       3 Průměrné znalosti 

       3 - 2       4 Špatné znalosti 

       1 - 0       5 Nedostatečné znalosti 



Zdroje 

• Obrázky jsou dostupné na www.office.microsoft.com 

 

• SOCHOROVÁ, Marie. Literatura v kostce pro SŠ. Havlíčkův Brod: 

Fragment, 2007. ISBN 978-80-253-0185-2. 

http://www.office.microsoft.com/

