
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY 9. 

ROČNÍKŮ 
 

 

1. Popletené názvy známých děl. Zjisti jejich správný název a přidej jméno 

autora. 

a) Válka s mraky     A. lyricko-epická báseň 

b) Háj       B. autobiografické dílo 

c) Stařec a lože     C. satirická komediální hra 

d) Povídky pražské     D. Nobelova cena za literaturu 

e) Svět patří všem     E. protifašistický román 

Druhý sloupeček slouží jako pomůcka, ale rovněž musíš správně přiřadit 

k názvům děl. 

 

Pokud se ti stále nedaří, tady jsou portréty autorů (jen pro inspiraci) 

      
 

 

2. Přiřaď k úryvkům literární žánry, na výběr máš: 

POHÁDKA, BALADA, POVĚST, BAJKA, POVÍDKA, BÁJE 

1) Bohyně Pallas Athéna sledovala jeho cestu. Byla vždy ochránkyní statečných 

mužů a Perseova odvaha se jí líbila. Zjevila se Perseovi a oslovila ho: „Jsi 

statečný, Persee, ale statečnost sama o sobě by ti nepomohla. Musíš vědět, jak 

si máš počínat, aby ses vrátil domů živ a zdráv. Poradím ti. … Perseus bohyni 

poděkoval, vzal lesklý štít a srp a šel, kam mu ukázala. 

 

2) Za Tatrami, v rovinách při řece Visle rozkládala se od nepaměti charvátská 

země, část prvotní veliké vlasti slovanské. V té charvátské zemi bytovala četná 

plemena, příbuzná jazykem, mravy, způsobem života. I stalo se, že se strhly mezi 

nimi vlády a krvavé boje o meze a dědiny. Vstal rod na rod, příbuzní bojovali proti 

příbuzným a hubili se navzájem. V ten čas dva bratři mocného rodu, oba 

vojvodové, Čech a Lech, spolu se o to snesli, že opustí rodnou zemi bojem 

neblahou. 

 

3) Pes pronásledoval mladého zajíce. Již již po něm chtěl skočit, když vyrazí 

druhý a utíká přímo před psem. „Toho jistě dostanu,“ pomyslil si pes a pustil se za 



tím větším. Byl však příliš unavený a běžel za ním nadarmo. Čerstvý běžec mu 

utekl a lakomý pes nechytil z obou zajíců ani jednoho. 

 

3. a) Tento známý zpěvák, Vladimír Mišík, zhudebnil báseň 

českého básníka, který se jmenuje ………………………………………………… 

 

Láska je jako večernice,   

Plující černou oblohou. 

Náš život hasne jako svíce 

A mrtví nenávidět nemohou 

 

b) Aby text byl originální, musíte nahradit vyznačená slova antonymy: 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

c) Jakým druhem verše je tato část básně napsaná? ………………………….. 


