
Pracovní list – dobrodružná literatura 

 

1) Po vyluštění všech zadání získáš písmenka, pomocí kterých složíš tajenku. 

Dobrodružná literatura je literární epický žánr, jehož hlavním znakem je poutavý a  

________________   ________. (tajenka) 

Na kterém kontinentě se odehrávají indiánské 
příběhy? 

  

       
 

 Hlavní hrdina různých děj, který je uveden i v názvu (titulu) 

knihy, se nazývá? 
       

 
 

Jak nazývají indiáni bělochy? (jednotné číslo) 

 
Bledá 

 

 
    

   
 

Hlavním hrdinou řady děl Karla Maye je: 

 

 

 
       

 
 Doplň název díla Karla Maye: („Tajenka“ na 

stříbrném jezeře) 
  

      
 

 
 

Autorem Rychlých šípů je Jaroslav: 

 

 
 

      
  

 Trosečník, který se ocitne na pustém ostrově, se 
jmenuje: 

  

        Crusoe 

Příběh (synonymum) 

 

 
 

   

      Písmenka z tajenky: 

__  Ý __  __  __  __  __  __  __  __  __  

2) Přesmyčka (poznáš jména klasických autorů dobrodružné literatury?) 

 

K M A R   W T A I N: ______________________ 

C A J K   N O N O L D: ______________________ 

 

3) Text – Thomas Brezina: Klub záhad – Dům příšer 

Ropuší sloupy 

Motorkář ukázal na nosič. „Nasaď si ji!“  
Vicky se otočila a objevila druhou helmu. Narazila si ji na hlavu a jen tak tak se stačila 

znovu chytit, protože řidič opět přidal plyn a zprudka vyrazil. 
Ulička vypadala pochmurně a zdánlivě nebrala konce. Byla čím dál tím užší a 
strašidelnější. Domy jako by se předkláněly, jejich okapy se skoro dotýkaly. Nikde nebylo 

ani živáčka. 
„Koho vlastně pronásledujeme, paní vyšetřovatelko?“ zařval motorkář přes rameno. 
„Jednoho kluka. Něco mi ukradl!“ 

„Dostaneme ho,“ slíbil řidič. 
Na konci na sebe hrany domů málem narážely. Zbývalo právě tolik místa, aby uličkou 

projelo malé auto. Motorkář prosvištěl zúžením a ocitli se na náměstíčku s kašnou 
uprostřed. Prudce zabrzdil, až gumy zahvízdaly na kočičích hlavách. 
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a. Pomocí kterých jazykových prostředků je dosaženo dějového napětí, které je pro 

dobrodružnou literaturu typické? 

 

b. Které postavy se v úryvku vyskytují? Co všechno o nich můžeme na základě úryvku říct? 

 

 

 

c. co znamená slovní spojení „kočičí hlavy“? 

 

4) Deník kapitána – Oldřich Růžička: Poklad kapitána Williama Kidda 

Dnes v noci opět nemůžu spát. Od té doby, co je děda zavřený v londýnském vězení, se 

budím skoro každou noc. Zdají se mi hrozné sny. Včera v noci jsem v jednom z nich bojoval 

s bandou pirátů. Když jsem pak znovu usnul, zdálo se mi, že jsem ztroskotal na pustém 

ostrově a znovu jsem musel svést těžkou bitvu. Tentokrát s těmi nejroztodivnějšími 

příšerami, o kterých se jen může zdát. Další noc jsem se topil v rozbouřených vlnách 

oceánu…1 

- Zamysli se nad tím, kdy se ti naposledy zdál nějaký zvláštní (hrozný, strašidelný,…) 

sen. Zkus tento prožitek zapsat podobnou 

(deníkovou) formou, jako kapitán William Kidd. 

 

5) Obrázek  

 

a)   Poznáš co je na obrázku? ________________________ 

 

b)   Víš jakým slovem se nazývají podobné předměty,  

které zkouší vynalézavost jejich řešitele. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ . 

c)   Tento předmět hraje velmi důležitou roli  

 v knihách známého českého autora.  

Jak se jmenuje autor? Jmenuj aspoň jednu jeho knihu z trilogie. 

Autor: __________________________ 

Knihy:  _________________________ 

 

  _________________________ 

 

  __________________________ 

 

d)   Zkus nakreslit do prázdného obdélníku, 

jak tento předmět opravdu vypadá. 

                                                           
1
 RŮŽIČKA, Oldřich. Poklad kapitána Williama Kidda. Brno : B4UPublishing, 2007. ISBN 978-80-903850-1-6. S. 10. 

Zdroj: http://yuffies-art.blog.cz/1001 


