
Pracovní list - 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK

Pracovní list 1:

Eduard ........................... se narodil roku ........... Působil jako ......................, ........................ 

a ............................. Ve škole rád vyučoval především slohovou výchovu a dějepis. Chtěl, aby 

se žáci neučili jen letopočty a strohá fakta, ale aby poznávali celkový život lidí v minulosti. 

Začal psát ........................ romány a soustředil se zejména na různá období ..............................

................ Jeho nejznámější kniha, ........................................................, vypráví o ...........................

.................................. z období mladšího paleolitu. Časově na ni navazují dva romány, v nichž 

se soustředil na život lidí v ................................................................ (neolitu): je to .......................

........................, popisující život a příhody Havraního rodu, a kniha ............................................, 

která se odehrává v povodí řeky Vltavy. Oba romány popisují pozvolný přechod pravěkých 

lovců k ......................................... Jiný román s názvem Bronzový poklad je situován do doby 

.................................. Eduard Štorch se při jeho sepsání inspiroval skutečným archeologickým 

nálezem 26 bronzových jehlic. Všechny knihy byly napsány už ve .................................. 20. století. 

Přesto neztratily na popularitě, a v 70. letech byla podle nich natočena trilogie filmů ...............

........................., ............................................ a ............................................. Hlavními hrdiny všech tří 

dobrodružných filmů jsou odvážný mladík ............................................ a zkušený a moudrý lovec, 

jemuž říkají Sokol.
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Životopis – výchozí text ke studiu

Eduard Štorch (1878-1956) se narodil ve Východních Čechách, 

v Hradci Králové vystudoval reálné gymnázium a učitelský ústav. 

Učil na řadě škol nejprve ve východních a poté severních Čechách, 

od roku 1903 žil v Praze a zde také napsal své hlavní historické romány. 

Inspiraci pro ně hledal mimo jiné ve vlastních archeologických výzkumech, které prováděl 
zejména v Praze. 

Již od roku 1910 začal psát příběhy situované do pravěkých dějin. 

Svůj nejslavnější román, Lovci mamutů, dohotovil roku 1937. 

Vypráví o životě pravěkých lovců z období mladšího paleolitu. 

Další dvě významná díla pojednávají o lidech v mladší době kamenné: 

Osada Havranů popisuje život a příhody členů osady Havraního rodu a je situována 
ke Kunratickému potoku u Prahy. 

Kniha U Veliké řeky se odehrává u řeky Vltavy a stejně jako ta předchozí líčí pozvolný přechod 
původně lovecké společnosti k zemědělství. 

Poslední ze slavných děl s názvem Bronzový poklad se odehrává v době bronzové a Štorch 
se v něm nechal inspirovat archeologickým nálezem 26 bronzových jehlic v lese u Nečína 
na Dobříšsku. 

Všechny své knihy popularizující pravěké dějiny sepsal Eduard Štorch už ve 30. letech 20. století. 

Díky svému atraktivnímu tématu a dobrodružnému ději neztratily na popularitě ani v pozdějších 
dobách, o čemž svědčí nejen řada mladších vydání knih, ale také audionahrávky jeho románů 
a jejich zfilmování.  

V 70. letech 20. století byla podle nich natočena trilogie filmů Na Veliké řece, Osada Havranů 
a Volání rodu. 

Hlavními hrdiny všech tří dobrodružných filmů jsou odvážný mladík Havranpírko a zkušený 
a moudrý lovec, jemuž říkají Sokol.
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Pracovní list 2:

Ve které době se odehrává děj knihy?

Kdo je podle Tebe hlavní hrdina/nka?

Jaké vlastnosti se Ti na něm /ní líbí?

A co je Ti na něm / ní naopak nesympatické?

Znáš někoho ve svém okolí, kdo je mu /jí povahově podobný?

Jaké problémy mají členové rodu Havranů? Čím jsou nejvíce zaměstnáváni?

Jak si obstarávají jídlo – jaký je jejich jídelníček? Jak závisí na ročních obdobích?

Která epizoda Ti připadala nejzajímavější a proč?
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Podvojný deník

Vypiš z textu pasáž, která Tě zaujala, která 
na Tebe zapůsobila, musel ses k ní v mysli 
vracet, nesouhlasíš s ní, připomíná Ti něco, 
co jsi sám prožil...

Napiš k této pasáži komentář: 
proč Tě zaujala? 
Jak na tebe zapůsobila? 
Proč jsi na ni musel stále myslet? 
Proč s ní nesouhlasíš? 
Proč Ti připomíná něco z Tvého života?...

Podvojný deník – ukázka:

Citát z textu

„Mám tu ještě kousek něčeho...,“ řekl 
Kňučák a vysypal z koženého pytlíku několik 
plesnivých hrudek. Byl to zbytek zásoby 
zeleniny. V létě nasbírali do pytle ode všech 
listnatých bylin, které nepálí – i vrbové listí. 
Časem vše to v pytli zkysalo a v zimě zmrzlo. 
Takový byl jejich salát. Tuto zeleninu pojídali 
k masu nebo si ji rozdělali na kaši.

Komentář

Představil/a jsem si zkysanou a navíc 
zmrzlou hroudu listí a trávy. A taky situaci, 
kdy bych měl/a takový hlad, že bych si 
na něčem tak odporném pochutnala jako 
na největší lahůdce. Nemusím v létě dělat 
zásoby na zimu, a to je fajn. Myslím na lidi, 
kteří jsou na tom daleko hůře a v zimě taky 
bydlí venku v jednoduchých chatrčích 
a jí, co se namane, třeba i zkysané zbytky 
z popelnic.


