
PRACOVNÍ LIST 

Charles Dickens: David Copperfield 

/čti: čárlz dyknz: dejvid kaprfíld/ 

 

Můj vlastní název: _____________________________________ 

 

„Prokázat, zda se co hrdina vlastního životopisu projevím já sám nebo 

zda to místo zaujme někdo jiný, bude úlohou těchto stránek. Abych začal 

s životopisem od samého začátku, uvádím, že jsem se narodil (jak jsem 

slýchal a jak věřím) jeden pátek ve dvanáct hodin v noci. Zaplakal jsem prý 

poprvé současně s prvním úderem hodin.  

 Bába a s ní několik moudrých žen ze sousedství, které se o mne živě 

zajímaly už několik měsíců předtím, než kynula jakákoli možnost, abychom 

se seznámili osobně, prohlásily se zřetelem na den a hodinu mého narození 

za prvé, že mi osud nadělil do vínku smůlu v životě, a za druhé, že budu mít 

výsadu vidět duchy a přízraky – neboť jak věřily, oba tyto dary prý 

nevyhnutelně provázejí všechna nebohá nemluvňata obojího pohlaví, 

narozená v půlnočních hodinách z pátku na sobotu.“1  

 

       1.  Jak se jmenuje autor literární ukázky? ________________________________ 

 

2.  Zjisti, ve kterém století žil a napiš. _____________________________________ 

 

3.  Víš, z které země pocházel a jakým jazykem psal?  

___________________________________________________________________  

                                                           
1 DICKENS, Charles, 1980.  David Copperfield. Praha: Albatros,  s. 13. Dostupné také z: 

https://ndk.cz/uuid/uuid:54a1c9b0-b330-11e6-8c54-5ef3fc9ae867. 



4.  Kniha David Copperfield patří mezi žánry velké epiky. Která věta ho nejlépe 

vystihuje? Označ správnou odpověď. 

 

A. Je to epos, dlouhá básnická skladba o hrdinských činech. 

B. Je to román, prozaické dílo s obsáhlým dějem.   

C. Je to legenda ze života svatých.  

D. Je to cestopis.  

 

5.  Stručně popiš prostředí, ve kterém se příběh odehrává.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6.  Jaké pocity v Tobě čtení úryvku vyvolalo? Napiš svůj vlastní název úryvku. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



7.  Znáš některé podrobnosti ze života Charlese Dickense a další knihy, které 

napsal? Jestli ne, najdi si o něm více na internetu.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Jméno spisovatele:  

 

 

 

Datum a místo narození:  

 

 

Jak dlouho žil:  

 

 

Kde je pohřben:  

 

 

Dílo:  

 

 

Co si zapamatuji:  
 


