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Anotace 

 Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určen pro  práci na interaktivní 

tabuli, do předmětu JAZYK ČESKÝ pro 7. ročník základních škol. Je součástí 

tematického okruhu Literární výchova – 7. ročník: antika – 19. století. 

 

 Materiál je určený pro vyvozování nového učiva. 

 

 Materiál doplňuje učebnici: Lederbuchová L., Beránková E.: Čítanka, učebnice 

pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, Plzeň, 2004. 



GENERACE MÁJOVCŮ – 
CHARAKTERISTIKA DOBY: 

 1859 - prohraná válka s Itálií (konec 
bachovského absolutismu)  

 

 1860 - vydání říjnového diplomu 
(příslib konstituční monarchie)  

 

 1867 - Rakousko-Uherské vyrovnání 
- germanizace, maďarizace  



MÁJOVCI 

 1857 - vydání almanachu Máj  - 

organizátorem Vítězslav Hálek: 

Obr. 1 



Program MÁJOVCŮ: 

 odvrat od minulosti k přítomnosti 

  

 snaha o zobrazení reálné skutečnosti 

 

  širší rozhled po evropské kultuře  

 

 volání po umělecké svobodě  

 



JAN NERUDA 

Obr. 2 



Básnické sbírky: 

 „Hřbitovní kvítí“ – zklamání ze života 

 

 „Knihy veršů“ – nachází smysl života 

 

 „Písně kosmické“ – optimismus 

 

 „Balady a romance“ 



Próza: 

 „Arabesky“ 

 

 „Povídky malostranské“: vrcholné 
prozaické dílo 

   obraz pražské Malé Strany 

    



Obr. 3 

JAN 
NERUDA 



Charakterizuj dobu konce 
19. století u nás! 



 
 
 

Prohraná válka s Itálií 
Vydání ŘÍJNOVÉHO 

DIPLOMU 
Rakousko-Uherské 

vyrovnání 
 



Kdo organizoval vydání 
almanachu MÁJ? 



 

 

 

Vydání almanachu MÁJ 
organizoval VÍTĚZSLAV 

HÁLEK! 

 



Jaký byl program 
MÁJOVCŮ? 



 
 

PROGRAM MÁJOVCŮ: 
 

 odvrat od minulosti k přítomnosti 
  
 snaha o zobrazení reálné skutečnosti 
 
  širší rozhled po evropské kultuře  
 
 volání po umělecké svobodě 



Jak se jmenovalo 
vrcholné prozaické dílo 

JANA NERUDY? 



 
 

Vrcholné prozaické dílo 
Jana Nerudy se jmenuje  

„POVÍDKY 
MALOSTRANSKÉ“! 
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