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Anotace:
Žáci si procvičují literární znalosti (bajka, poezie a próza pro děti, dětští autoři a ilustrátoři).
Pochopení rozdílů mezi poezií a prózou. Test lze využít k předešlým hodinám čtení.

Poezie a próza

jméno:

1)Co je to bajka, znáš nějakou?
Bajka …………………………………………………………………………………………………………….
Příklad ………………………………………………………………………………………………………….

2)Kam řadíme básně? …………………………
Jak je rozdělujeme ? ………………………………………………………………….
Báseň dělíme na ……………............... a ………………………………
3)Text prózy dělíme na ………………………. a ty rozčleňujeme na …………………………
4)Kdo napsal knihu Já,Baryk?
…………………………………………………………..
5)Kdo je autorkou knih – Pět minut před večeří a Středa nám chutná?
……………………………………………………………
6) Napiš dva výtvarníky kreslící pro děti :
…………………………………………………………………………………………………………………………..
7)Napiš dva spisovatele píšící pro děti :
…………………………………………………………………………………………………………………………..
8)Kdo to byl Enšpígl?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
9)Co o něm víš?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Správné řešení:
Poezie a próza:
1)Co je to bajka, znáš nějakou?
Bajka je jednoduchý příběh, který obvykle vyjadřuje mravní ponaučení. V bajce vystupují
zvířata, květiny, stromy i věci, které se chovají a jednají jako lidé (mluví a mají lidské
vlastnosti).
Příklad : Havran a lišák, Splacený dluh, apod.

2)Kam řadíme básně? do poezie
Jak je rozdělujeme ? na lyrické a epické
Báseň dělíme na sloky a verše
3)Text prózy dělíme na kapitoly a ty rozčleňujeme na odstavce
4)Kdo napsal knihu Já,Baryk?
František Nepil

5)Kdo je autorkou knih – Pět minut před večeří a Středa nám chutná?
Iva Procházková

6) Napiš dva výtvarníky kreslící pro děti :
např.: Zdeněk Smetana, Radek Pilař

7)Napiš dva spisovatele píšící pro děti :
např.: Alois Mikulka, K.J.Erben

8)Kdo to byl Enšpígl?
německý šašek, šibal, legendární postava, mistr šprýmu

9)Co o něm víš?
Byl proslulý svou chytrostí, ostrým jazykem a odvahou, svými vtipy mířil na městský stav,
hlavně řemeslnický. Historky, které se dochovaly mezi lidmi, jsou oblíbené nejen v Německu,
ale i po celém světě.

