Český jazyk 7.A (3PL) Hrabal
1) Zápis do sešitu literatury

Jméno:…………………………………………….

Bohumil Hrabal
• Studoval na gymnáziu -» právnickou fakultu University Karlovy
• Vystřídal mnoho povolání - úředník, výpravčí, dělník.
• Později utrpěl vážné zranění a nemohl proto dělat nadále těžké práce.
• Roku 1962 se stal spisovatelem.
• Jeho povídky vycházejí v časopisech a později i v knihách.
• Patřil k nejvýznamnějším českým spisovatelům 20. století.
• Jeho dílo podstatně ovlivnilo vývoj české prózy jak stylově, tak tematicky.
• Ovlivnil také divadlo a film. (Postřižiny, Ostře sledované vlaky)
• Základním přínosem jeho většinou krátkých próz je prezentace hovorového proudu, obecného
jazyka a obyčejného člověka jako hrdiny.
• Některá jeho díla byla zfilmována a zdramatizována
• Zemřel v nemocnici při pádu z okna
Díla:
• Perlička na dně
• Pábení a pábitelé
• Příliš hlučná samota
• Postřižiny
Skřivánci na niti
2) Podívej se na ukázky
https://www.youtube.com/watch?v=dOHsV9DsNEo (na Youtube najdi Povídání s Bohumilem
Hrabalem)

https://www.youtube.com/watch?v=uqFv5Nw1XYg (Ostře sledované vlaky)

JMÉNO: ……………………………………………………………………..
3)

Zápis do sešitu mluvnice
Zájmena
- Zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují
- Druhy zájmen:
1) Osobní – označují první, druhou nebo třetí osobu (já, ty, on, my, vy, oni, ony +
zvratné zájmeno si, se)
2) Přivlastňovací – přivlastňují první, druhé nebo třetí osobě (můj, tvůj, náš, váš,
jejich + zvratné svůj)
3) Ukazovací – ukazují na určitou osobu, zvíře, věc (ten, ta, to, tento, tenhle, takový)
4) Tázací – ptáme se na osobu, zvíře, věc (kdo?, co?, Jaký?, který?, čí?)
5) Vztažná – připojují k sobě některé věty v souvětí (kdo, co, jaký, čí, jenž)
6) Neurčitá – blíže neurčují, o kom nebo o čem je řeč, nebo to určují jen obecně
(někdo, něco, některý, nějaký, kdosi, každý, všechen)
7) Záporná – popírají existenci (nikdo, nic, nijaký, ničí, žádné)
8) Vymezovací – vymezují totožnost, individuálnost dané skutečnosti (týž, tentýž,
sám, každý, všechen)
4)

Procvičuj
www.mojecestina.cz/slovni-druhy/zajmena

5)

Podtrhni zájmena a urči jejich druh

Medvídek ví, že se všechno změnilo. To, co bylo včera, je nahrazeno tím, co je dnes. Chybí
pánovo zavolání, pohlazení, není již ani miska s jídlem. To je cosi neočekávaného a
nepříjemného. Medvídek není mláďátko, které by se o sebe nedovedlo postarat, pudy ho
ženou vpřed. Nikde nic.

6)

Urči, kdy je SE zvratné zájmeno a kdy předložka (zájmeno podtrhni)

Např: Zájmeno- Podívej se na mě X Předložka – Pojď se sestrou.
Nauč se to konečně. Se svou tužkou si obrázek vybarvím. Na večírku se potkáš s mnoha lidmi.
Věnuj se své rodině. Pomoz mi se zájmeny. Pomiz mi se sestavením skříně. Neboj se. K večeři
mám chleba se salámem.

