
Milí druháci, 
připravila jsem pro Vás nové úkoly z ČJ na následujících 14 dnů. Úkol se skládá ze dvou 
částí. V první části jsou noví spisovatelé, o kterých si vyhledáte nějaké informace. Ve druhé 
části vyplníte test týkající se dvou spisovatelů, které jsme probírali společně ve škole a  
spisovatelů, které proberete nyní doma. Vypracované části mi zasílejte na email: 
sarapatkova@athoz.cz

1. část: Probírat bychom měli Venkovskou prózu z přelomu 19. a 20. století. V ní se zaměříme 
na spisovatele Karla Václava Raise, Antala Staška, Josefa Holečka. Vaším úkolem bude u 
dvou spisovatelů vyhledat díla a zapsat si k nim stručné zápisky. Pokud se budete nudit, 
můžete si od autorů něco přečíst.  

Venkovská próza

Na přelomu 19. a 20. století dochází k velkému rozmachu realistické beletrie, jejímž ústředním 
tématem byl svět vesnice. Ve svých dílech umělci nastolují otázky generačních sporů, zobrazují 
postavy, jež touží po majetku, v protikladu s těmi, kteří si zachovávají smysl a cit pro dobro a 
lidskost. Často je zachycen vztah vesnice k městu. Autoři tohoto žánru již nespatřují ve vesnici 
ideální prostředí, nevidí venkovany žijící v souladu se zákony přírody, ale zobrazují venkov 
podstatně realističtěji. I přes tuto skutečnost přetrvává názor, že mravní hodnota vesnických lidí je 
větší, i určitá idealizace prostředí. 

Karel Václav Rais 1859 – 1926
Narodil se v rodině rolníka a tkalce z Lázní Bělohrad. Pracoval jako učitel v Trhové Kamenici, na 
Hlinecku a v Praze. Jemný a citlivý člověk s hlubokým vztahem k jiným lidem měl rád rodný kraj, 
kam stále zajížděl. Ve svých povídkách zobrazil rozkládající se rodinné svazky, spory dětí s rodiči, 
moc peněz, touhu po panském životě a osudy těch, kteří se nemohou bránit – dětí a starých lidí. 
Horské kořeny, Výminkáři, Rodiče a děti – povídkové sbírky, jejichž hlavní tematickou osnovu 
tvoří obraz rozkladu generačních vztahů ve vesnickém prostředí. 

Výminkáři - 

Kalibův zločin – 

Zapadlí vlastenci –  

Západ – 

Antal Stašek 1843 – 1931
Vlastním jménem Antonín Zeman, otec spisovatele Ivana Olbrachta. (Antal Stašek pocházel ze 
starého selského rodu. Gymnázium dokončil v Krakově, práva vystudoval v Praze.) Byl advokátem 
v Semilech – pomáhal obhajovat práva dělníků. Tématem jeho děl je stejně jako u Raise 
podkrkonošský lid. 
Napsal: 

Blouznivci našich hor – 

O ševci Matoušovi a jeho přátelích – 

V temných vírech – 
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2. část:

1. Jak se jmenoval spisovatel, který psal hlavně historické romány na přelomu 19. a 20. stol. -

2.  Charakterizujte Aloise Jiráska –

3. Jmenuj díla od Aloise Jiráska –

4. Jak se jmenuje pohádková hra s lidovými a humornými prvky se sociálně a typově rozdílnými 
postavami od Aloise Jiráska –

5. Jak se jmenuje kniha od Aloise Jiráska ve které psal o povstání Chodů –

6. Jak se jmenoval zakladatel moderní poezie pro děti píšící na přelomu 19. a 20. století –

7. Mezi které literární skupiny patřil Josef Václav Sládek –

8. Co nejznámějšího přeložil Josef Václav Sládek –

9. Jak se jmenovala próza zabývající se vztahem vesnice k městu a řešící generační spory, vesnický 
lid z přelomu 19. a 20. stol.  -



10. Jak se jmenoval spisovatel, který se narodil v rodině rolníka a tkalce z Lázní Bělehrad, pracoval 
jako učitel a byl to velmi jemný a citlivý člověk s hlubokým vztahem k jiným lidem, měl rád rodný 
kraj, do kterého se stále vracel – 
11. Jak se jmenují povídkové sbírky, v kterých se psalo o generačních vztazích ve vesnickém 
prostředí od Karla Václava Raise –

12. Jak se jmenuje dílo od Karla Václava Raise, v kterém zobrazoval, jak se vesničtí lidé plahočili, 
živořili a umírali, jak touha po majetku narušovala vztahy lásky a úcty mezi nejbližšími. Dějištěm 
povídek je Raisovo rodné Podkrkonoší –

13.  Jak se jmenuje dílo od Karla Václava Raise, které zachycuje tragédii rozvráceného manželství, 
hlavním hrdinou je mladý sedlák Vojtěch Kaliba, dobrosrdečný venkovan, který se ožení s 
rafinovanou a necitelnou ženou a na konci svou ženu zabíjí  -

14.  Pojmenuj dílo od Karla Václava Raise, v kterém se píše o Karlu Čermákovi, který nastupuje jako 
učitelský pomocník do Pozetína v Podkrkonoší –

15. Jak se jmenuje román od Antala Staška, který je o duchařském životě podkrkonošského lidu. 
„Blouznivci“ chtěli lepší uspořádání světa -

16. Jak se jmenuje historický román, ve kterém se děj odehrává v 50. letech 19. stol. Autor zde 
zobrazuje revoluční názory hlavního hrdiny Matouše Štěpánka - 


