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Anotace:  

• Žáci se seznamují s pojmy epika, lyrika a lyrickoepické dílo,, uvědomují si různé 

obsahy sdělení na ukázkách   (které poskytují další možnosti pro práci s texty) a 

ověřují si pochopení pojmů při práci s pracovním listem a čítankou. V rámci tohoto 

modulu se žáci naučí řešit z didaktického hlediska věkově přiměřené úkoly, je kladen 

důraz zvláště na jejich samostatnost, aktivitu a kreativitu. Zamýšlejí se nad 

současnými tendencemi čtenářství  

• Modul je vhodný pro individuální či skupinovou práci. 

• Vybrané ukázky jsou vhodné i pro další využití ve všech složkách českého jazyka. 
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Pracovní list:   
1. Napiš přejaté slovo pro označení literatury veršované: ............................................. 

2. Napiš přejaté slovo pro označení literatury neveršované:.......................................... 

3. Zavzpomínej, který z literárních děl veršovaných umějí děti ve svém životě 

nejdříve: .......................................................................................................................... 

4. Pamatuješ si některý z těch textů? Napiš alespoň část jednoho: 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................. 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................. 

5. Zkus napsat důvody, proč si je děti dobře pamatují:   

o .......................................................................................... 

o .......................................................................................... 

o .......................................................................................... 

o .......................................................................................... 

6. Epika je literatura založená na ........................................................................................ 

7. Lyrika   je založena na ..................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

8. Napiš 4 literární žánry, které jsou epické: 

o ............................................................... 

o ............................................................... 

o ............................................................... 

o ............................................................... 

9. Najdi ve své čítance epické ukázky, doplň do tabulky požadované informace: 

autor název ukázky strana 
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10. Najdi ve své čítance ukázky, které zařazujeme do lyriky, doplň do tabulky 

požadované informace: 

autor název ukázky strana 
   

   

   

   

 

  

11. Zkus odůvodnit, proč v dnešní době většina lidí (pokud vůbec čtou!), volí 

literaturu s dějem:  

o ........................................................................................................................................... 

o ........................................................................................................................................... 

o ........................................................................................................................................... 

o ........................................................................................................................................... 

 

12. Zkus napsat, o co se ochuzují? 

........................................................................................... 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.......... 
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Řešení: 

úkol č. 1: poezie 

úkol č. 2: próza 

úkol č. 3: říkadla  (poezie) 

úkol č. 4: např.:  Běží liška k Táboru,                               Přiletěla vrána, 

   nese pytel zázvoru.       sedla do trní, 

   Běž, ježečku, běž za ní,                 přiletěla druhá, 

   pober jí to koření.                  sedla vedle ní. 

   Liška se mu schovala,                  A ta třetí na špičku, 

   ještě se mu vysmála.        zazpívala písničku. 

 úkol č. 5: Důvody, proč si je děti dobře pamatují:   

o děj 

o jednoduchost  

o pravidelný rým 

o rytmus – často jsou i zpívány s jednoduchou melodií 

úkol č. 6:   Epika je literatura založená na  ději. 

úkol č. 7:  Lyrika   je založena na vyjadřování citů, nálad , myšlenek, dojmů – ne na 

       ději 

úkol č. 8: Literární žánry, které jsou epické:  např. pohádka, pověst, anekdota 

      (vtip), povídka, román, detektivka apod. 

úkoly č. 9 – 10 jsou určeny pro práci s čítankami  - různí autoři a vydání. 

 úkol č. 11:   Proč v dnešní době většina lidí (pokud vůbec čtou!), volí literaturu 

          s dějem:  např. hledají napětí, není tak náročná na přemýšlení, nemají dost 

          klidu a pohody, jsou ovlivněni televizí a filmy, bojí se poezie – mnohému 

          z textu nerozumějí, protože se kromě školy s básněmi setkávají jen málo 

         (nebo se poezii přímo vyhýbají) apod. 

 úkol č.12: ochuzují se např.: o poznávání pocitů  a myšlení jiných lidí, o jinou krásu 

         vyjadřování, o rozvíjení své fantazie 

 
 
 


