
Úkoly z literatury

Je dobré mít ve světě knih přehled, následující úkoly prověří tvé znalosti práce s informacemi. Jak

si se zadanými úkoly poradíš nechám čistě na tobě.

1. Oprav chybné názvy literárních děl.

a) Eduard Štorch: Osada Krkavců -

b) Jan Karafiát: Blešky -

c) Jan Neruda: Povídky Vyšehradské -

d) Josef Čapek: Povídání o kohoutkovi a slepičce -

e) Josef Čapek a Karel Čapek: Sedmero pohádek -

f) Karel Hynek Mácha: Apríl - 

g) Oscar Wilde: Smutný princ -

h) Karel Poláček: Bude nás pět -

i) Astrid Lindgrenová: Holky z Bullerbynu -

j) Ondřej Sekora: Včelka Mája -

k) Daniela Fischerová: Polepšovna -

l) Markéta Baňková: Sojka v říši entropie -

m) Pavel Šrut: Fuskožrouti - 

Které z uvedených titulů jsi četl? ________________________________________

2. Co mají společného?:

a) Magnesia litera a Zlatá stuha

b) Arnošt Goldflam, Zdeněk Svěrák, Alois Mikulka

c) Uzly a pomeranče, Soví zpěv, Pět minut před večeří, Středa nám chutná

d) Hihlík, Rusty, Tulamor

3. Vyhledej v textu skryté literární postavy či autory:

Ten soubor her mi ona ale nepůjčí.

Prosím vás, tuhne ruda železa také při 0°C?

Záleží na něm, co vám za to nabídne.

Ostříhej to afro, do školy takhle nepůjdeš!



4. Přiřaď k jednotlivým ukázkám (1-4) odpovídající typ textu (A-F) Každou možnost lze 

přiřadit pouze jednou.

1) Březen, za kamna vlezem,

duben, ještě tam budem,

máj, vyjdem v háj! ______

2) Běží, běží, nepoleží,

nemá vůz ani sáně,

přece nikdy neustane.

Co je to? ______

3) „Proč jste pojmenoval svého psa Podvodníkem?“

„Pro legraci, nemáte ponětí, kolik lidí se otočí,

když na něho na ulici zavolám!“ ______

4) En ten týny, babka letí z Číny

žádnému to nepoví, co to veze dědovi:

Veze veze pejska, pejskovi se stejská.

Zdalipak se naučí spát dědovi v papuči?

Naučí se jako nic. A ty půjdeš z kola pryč. ______

a) říkadlo

b) přísloví

c) hádanka

d) anekdota

e) pranostika

f) rozpočitadlo


