
Český jazyk – 9.třída 

12.zadání 

1. Zápis do literárního sešitu: 

Literatura přelomu 19. a 20.století/ do 20.let 20.století/ - opakování 

- Vznik nových uměleckých směrů – impresionismus, symbolismus, dekadence 

- Světoví autoři: Edgar Allan Poe, prokletí básníci – Charles Baudelaire, Arthur 

Rimbaud, Paul Verlaine, Oscar Wilde 

- Česká literatura: Otokar Březina, Antonín Sova, generace buřičů-Viktor Dyk, František 

Gellner, Petr Bezruč, Jaroslav Hašek 

2. Práce s textem-odpovědi na otázky zapiš do sešitu z literatury. 

Zdroj: V. Dyk: Krysař – námětem k této novele byla Dykovi stará saská pověst 

Text 1 

„Líbíte se mi, krysaři. Nežli přišel soumrak, viděla jsem ve vašich černých vlasech stříbrné nitky. 

Nežli jste promluvil, pozorovala jsem na vašem čele vrásky. Ale přesto se mi líbíte. Milovalo vás 

jistě mnoho žen.“ 

„Snad,“ odvětil krysař. „Nepamatuji se.“ 

Slova krysařova měla podivný a jímavý přízvuk. Děvče zvážnělo. Naklonilo se ke krysaři tak, že cítil 

téměř horký její dech.  

„Líbíte se mi, krysaři,“ děla. „Ale na vašem místě bych zapískala na píšťalu – plně-vší silou.“ 

„Víte, co by to znamenalo?“ otázal se krysař temným hlasem. 

„Já to nevím. Vím pouze, že mne časem pojímá úzkost. Hledím na svou píšťalu jako na něco, co 

mnohé zahubilo a co ještě mnohé zahubí. A pak se usměji. Není to nic než právě pěkná píšťala,“ 

sama jste to řekla. 

 

1. Co se dozvídáme o Krysařově vzhledu. 

Vlasy___________ čelo_______________ hlas________________ 

2. Zapiš správnou odpověď. 

Krysař měl v minulosti mnoho žen.   Ano-ne-nevím 

Krysař zná dobře moc svojí píšťaly.  Ano-ne–nevím 

Krysař dívku přitahuje.    Ano –ne-nevím 

Text 2 

Ta noc v Hammeln…….. prapodivná noc.Podivné sny……… Gottlieba Frosche. Zdálo se mu, že pracuje 

ve své dílně, pověstné široko, daleko.Tisíc postelí z dobrého dřeva, královská objednávka.Jak bylo 

veselo a rušno. „Tisíc postelí,“ řekl „Tisíc rakví“, zasyčel krysař. Frosche zamrazilo. Smrtelný pot 

vyvstal na jeho čele. Rozhlédl se, bylo to opravdu tisíc rakví. Frosch procitl. Neusnul už podivné této 

noci. 



3. Zapiš, co nevyplývá z textu 2:  

Frosch měl zlé sny.    Frosch se zpotil. 

Krysař mu předpověděl smrt.   Krysař měl ve snu podobu hada. 

4. Vyhledej synonyma pro následující slova: 

neobvyklé  kvalitního  vyronil se 

probudil se  známé  

5. Vyhledej v textu 2: 

Větu jednoduchou 

Souvětí o dvou větách 

Větný ekvivalent 

Několikanásobný větný člen 

Číslovku základní  

Shodný přívlastek 

V textu 1 vyhledej souvětí s vedlejší větou časovou: 

 

6. S pomocí Wikipedie vyhledej tyto informace o Viktoru Dykovi: 

– datum a místo narození a úmrtí/ pokus se zjistit zajímavost o jeho úmrtí/ 

- jak se nazýval manifest, který podepsal 

- která tři díla patří k jeho nejznámějším / próza-drama-básnická sbírka/ 

 


