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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. 



MÁJOVCI  

II. ČÁST 



Karolina Světlá 

 ovlivněna Boženou Němcovou – 
sociální tematika 

 

 

 „Černý Petříček“ 

 „Zvonečková královna“ 

 „První Češka“ 



 nejslavnější prózy jsou 
z Podještědí, tzv. ještědské prózy 

 

 charakteristika venkovského lidu  

 

 Hrdinové: jsou ženy, které jsou 
mravně a morálně silné  



tzv. JEŠTĚDSKÉ ROMÁNY: 

 „Vesnický román“ 

 

 „Kříž u potoka“ 

 

 „Nemodlenec“ 

 

 „Frantina“ 



Obr. 1 

Karolina 
Světlá 



Obr. 2 

Pomník 
Karoliny Světlé 
ve Světlé pod 

Ještědem  



Vítězslav Hálek   

zakladatel moderní české 
poezie  

 



Poezie: 

 „Večerní písně“ – optimistické 

 

 „V přírodě“  - přírodní lyrika 

 

 „Pohádky z naší vesnice“ – 
sociální rozpory   



 

Próza 
 

 vesnická tematika 

 tragický konec 

 

 

 „Muzikantská Liduška“ 

 „Na statku a v chaloupce“ 



 

Obr. 3 

Vítězslav 
Hálek 



Obr. 4 
Památník V. Hálka na 

Karlově náměstí v Praze  



 

 

 

Co jsou tzv. 
JEŠTĚDSKÉ PROZY? 



Jsou to prózy Karoliny 
Světlé z oblasti 
PODJEŠTĚDÍ. 



 

 

 

Vyjmenuj alespoň 
dva tzv. JEŠTĚDSKÉ 

ROMÁNY. 



„Vesnický román“ 

 

  „Kříž u potoka“ 

 

   „Nemodlenec“ 

 

    „Frantina“ 



 

 

 

Čím se ve své poezii 
zabýval Vítězslav 

Hálek? 



Vítězslav Hálek se 
zabýval SOCIÁLNÍMI 

ROZPORY. 
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