
Život a doba spisovatele
Karla Čapka
Jaký byl Karel Čapek?
Když nalezneš odpověď na následující otázky, určitě se o Čapkovi dozvíš mnoho zajímavého.

1. V tajence najdeš jedno místo, které bylo v životě Karla Čapka významné. Napiš čím.

2. V následujících sloupcích pospojuj dohromady trojice, které k sobě patří.

Prokop Lažanský román kvarta gymnázia
Strž Kristinka prázdninové pobyty
předseda Listy Anielce proti fašismu
Život a dílo skladatele Foltýna román Chyše u Žlutic
Válka s mloky domácí učitel Věc Makropulos
Hronovský mlýn Penklub nedokončeno
Anna Nepeřená Václav Palivec Karel Čapek
Olga Scheinpflugová babička svatební dar

3. Slovo ROBOT poprvé použil Karel Čapek. Na následující řádky napiš jaký je význam tohoto slova. 
Představ si, že pracuješ v redakci, která vydává naučný slovník a ty máš tento termín výstižně do 
slovníku vysvětlit.
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Iniciály prvního československého prezidenta
Knížka KČ, která pojednává o kočce
Čapkova sestra
Noviny, jejichž redakce byl Čapek členem

Román KČ
Jméno matky KČ
Letní sídlo KČ

Čapkův pes, o kterém napsal knížku
Význačný novinář a přítel KČ, který často pobýval na Strži
Jméno jedné z Čapkových lásek, které psal dopisy
Knížka, kterou o bratrech Čapcích napsala jejich sestra
Kraj, ze kterého sebrala matka KČ lidové písně a říkadla

Jméno matky Dášeňky

Ve hře R.U.R. se poprvé objevilo slovo ......

Křestní jméno autora kostýmů k premiéře R.U.R. 25.1.1921



4. Do mapky zakresli následující místa a u každého napiš jeho význam v životě KČ:
a) Malé Svatoňovice b) Chyše u Žlutic c) Úpice  
d) Strž e) Hradec Králové f) Praha

5. Co patřilo mezi oblíbené zábavy KČ 6. Karel Čapek:
a jeho ženy na Strži?
a) veslování po rybníce aby netloustli a) získal Nobelovu cenu za literaturu
b) večerní taneční zábavy v Huti b) byl několikrát na Nobelovu cenu navržen
c) štípání dřeva c) získal Pulitzerovu cenu za reportáže
d) malování v terénu d) získal Pulitzerovu cenu za fejetony

7. Vypátrej odpověď na následující otázky:

a) K čemu vyzývá Čapek v dopise slečnu Andu?

b) V kterých letech KČ studoval na univerzitě? Jak zní celý název univerzity a na jaké byl zapsán fakultě?

c) Jaké měl KČ záliby a koníčky?

8. Nakresli robota a popiš k čemu tvůj robot slouží.
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