
ODPOVĚDI ZAŠLI DO PÁTKU 27.03.2020 DO 19:00 HODIN  

NA E-MAIL P.ZEMANKOVA@ZS-SRBSKA.CZ 

DO PŘEDMĚTU NAPIŠ LITERATURA2 A SVÉ PŘÍJMENÍ 

 

Posouváme se do 2. poloviny 20. století v literatuře. Zůstaneme v literatuře světové. Patří 

sem (hlavně díky filmovému zpracování) jeden z velikánů literatury FANTASY – J. R. R. 

Tolkien. Dnešní otázky se tedy týkají jeho nejslavnějšího díla – Pán prstenů. Pokud neznáš 

odpovědi k obecným otázkám, použij kamaráda Googla. ☺ 

Nejprve otázky obecné, pak konkrétní k ukázce. Vše piš vlastními slovy, nepřepisuj definice 

z internetu! Potřebuji si přečíst, jak tomu rozumíš ty – ne autor článku, ne spolužák! 
 

OBECNÉ OTÁZKY 

1. Vysvětli název příběhu – proč se kniha jmenuje Pán prstenů? 

2. Z kolika částí se skládá? Jak se každá z částí jmenuje? 

3. O jaký literární žánr se jedná? 

4. Pán prstenů je fantasy příběh. Vysvětli tento pojem (vlastní slovy!). 

OTÁZKY K UKÁZCE 

5. Najdi v textu chybu a napiš tu informaci správně – Kdykoliv se vzdálíme od hor, roste 

ve mně síla. Sekyra v tvé ruce nemá stání. Tahle země má tuhý kořínek. 

6. Spoj, co k sobě patří: 

A lukostřelci z Temného hvozdu  1 trpaslík  

B tříštit     2 spojenci 

C Rohirové     3 lučištníci 

D Legolas     4 rozbíjet 

E lukostřelec     5 hrát si s lukem 

F Gimli      6 střílí z luku  

7. Vysvětli vlastními slovy - ...Dej mi jen řádku skřetích krků a prostor na rozmach... 

 

John Ronald Reuel Tolkien – PÁN PRSTENŮ 

Gimli stál na zdi opřen o předprseň. Legolas seděl na zídce, hrál si s lukem a vyhlížel do tmy. 

„Tohle se mi líbí víc,“ řekl trpaslík a dupl na kámen. „Kdykoli se přiblížíme k horám, roste ve 

mně síla. Tady je dobrá skála. Tahle země má tuhé kosti. Cítil jsem je v nohou, když jsme šli 

od valu. Dej mi rok a stovku mých příbuzných a uděláme z toho místo, o které se budou 

armády tříštit jako voda.“ 

„O tom nepochybuji,“ řekl Legolas. „Ty jsi ovšem trpaslík a trpaslíci jsou zvláštní národ. Mně 

se tu nelíbí a za světla se mi tu nebude líbit o nic víc. Povzbuzuješ mě, Gimli, a jsem rád, že 

stojíš vedle mě se svýma silnýma nohama a tvrdou sekyrou. Kdyby tak s námi bylo víc tvých 

příbuzných. Ještě víc bych ovšem dal za stovku dobrých lukostřelců z Temného hvozdu. 

Budeme je potřebovat. Rohirové mají celkem dobré lučištníky, ale je jich málo, příliš málo.“ 

„Na střílení z luku je tma,“ řekl Gimli. „Je vlastně čas ke spánku. Spánek! Cítím, že mi schází 

jako nikdy žádnému trpaslíkovi. Jízda na koni je únavná věc. Ale sekyra v mé ruce nemá stání. 

Dej mi jen řádku skřetích krků a prostor na rozmach, a všechna únava ze mě spadne!“ 
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