
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.

Lidové pověsti o vodníkovi Václav Palivec hra
tajný studentský debatní spolek Božena Čapková proti fašismu
Lásky hra osudná robot Karel Čapek
Karel Čapek předseda Úpice a okolí
Osov román člen výboru
Penklub dramaturg a režisér Stavovské divadlo
Válka s mloky časopis Obzory Divadlo na 

Královských 
Vinohradech

R.U.R. společná práce Čapků zámek

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

Titulek posledního novinářského článku KČ, který vyšel v den jeho smrti
Jméno matky KČ
Pseudonym, pod kterým KČ publikoval ve studentském časopise Obzory

Čapkův pes, o kterém napsal knížku
Význačný novinář a přítel KČ, který často pobýval na Strži
Jméno jedné z Čapkových lásek, které psal dopisy
Román KČ, který byl inspirován výbuchem muniční továrny v Bolevci
Kraj, ze kterého sebrala matka KČ lidové písně a říkadla
Jak si říkali přátelé, kteří se scházeli pravidelně v salonu u Čapků?

Jméno matky Dášeňky

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



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. Proč začal Čapek zahradničit? 6. Proč KČ podnikl v r. 1923 cestu do Itálie?
a) přála si to jeho žena a) na pozvání přítele
b) na doporučení přítele b) ze zdravotních důvodů
c) pro chorobu páteře c) chtěl se tam odstěhovat
d) nebyla k dostání čerstvá zelenina d) aby vyřešil problém vztahu ke dvěma ženám

7. Vypátrej odpověď na následující otázky:
a) Kolik let bylo Čapkovi, když se poprvé zamiloval?

b) Jakou známku dostal KČ z krasopisu v 1. třídě?

c) V roce 1925 bylo sehráno ochotnicky představení Loupežníka v Malých Svatoňovicích. Kdo hrál roli 
Mimi a kde se představení hrálo?

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