
 

PRACOVNÍ LIST – dívčí literatura 

Dívčí román je jeden ze žánrů populární literatury. Je přímo určen dospívajícím 

dívkám.  

Pro dívčí romány je charakteristické ________  ________  příběhů . (tajenka) 

 

 

1. Doplň vynechaná slova do vět a zvýrazněná písmena ti pomohou doplnit chybějící 

charakteristiku dívčích románů.   

 
Hlavní postavou románu Robinsonka od Marie Majerové je __ __ __ __ __ __ __  Borová. 

Autorem dvoudílného dívčího románu __ __ __ __ __ __ __ __  je Stanislav __ __ __ __ __ _.  

Jedna z nejoblíbenějších autorek dívčích románů se jmenuje Lenka __ __ __ __ __ __ __ __ .  

V dívčích románech Zuzany Franckové se často objevuje tématika __ __ __ __  . 

Boj temnoty a světla, zla a dobra, nadpřirozené bytosti – charakteristika typická pro sérii knih 

__ __ __ __ __ deníky od autorky L.J. __ __ __ __ __  .  

Hlavní hrdina Stefan Salvator je __ __ __ __  . 

Richelle Mead je autorkou série knih Vampýrská __ __ __ __ __ __ __ __  .  

Upíří série Škola __ __ __ __ popisuje dění v internátu pro upíry.  

Doplň název díla Jacquelline Wilson Konec __ __ __ __ __  .  

 

doplněná zvýrazněná písmena: 

__  __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __  

 

 

2. Přečti si úryvek z knihy Upíří deníky – Návrat a pokus se vypsat fantasy prvky. 

 

„Sakra!“ zaklela Elena a uhodila pěstí o zem. „Skoro jsem dokázala … „náhle se 

zarazila a pohlédla na své přátele. Bonnie upustila jídlo a zalapal po dechu, Matt se zakuckal 

kolou a dostal záchvat kašle. Dokonce i Stefan a Meredith na ni zírali. „Co je?“ zeptala se 

nechápavě.  

Meredith se vzpamatovala první. „Já jenom, že včerajsi byla … no, mladí andělé prostě 

neklejí.„  



 

„Jenom protože jsem párkrát umřela, musím do konce života říkat papáníčka, když si 

budu chtít ulevit?“ Elen zavrtěla hlavou. „Ne. Já jsem já a zůstanu sama sebou - ať už jsem 

kdokoliv.  

„Dobře,“ souhlasil Stefan a naklonil se, aby ji políbil do vlasů. Matt pohlédl stranou a 

Elena Stefana napůl odstrčila, ale přitom si pomyslela miluju tě navěky a věděla, že ji uslyší, i 

když ona není schopná slyšet jeho telepatickou odpověď. Ve skutečnosti zjistila, že dokáže 

zachytit smysl jeho myšlenek … zdálo se jí, jako by se kolem něj vznášela teple růžová záře. 

Tomuhle tedy Bonie říká aura? Uvědomila si, že po většinu dne ho viděla světlým, jasným, 

smaragdově zbarveným stínem – pokud tedy stíny mohou být světlé. Zelenkavě smaragdová 

barva nyní začala opět nahrazovat růžovou. 

 

fantasy prvky: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


