
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 roce 1924 KČ napsal stať „Proč nejsem komunistou“. V tajence je jedna z vlastností, kterou 
Čapek komunismus výstižně charakterizuje.

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
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Knížka KČ, která pojednává o kočce

Kolik let bylo KČ, když se poprvé zamiloval? 

Román KČ, který byl inspirován výbuchem muniční továrny v Bolevci

KČ je v r. 1915 promován, čeho se stal doktorem?

Příjmení herce, který ztvárnil roli syna v Matce v Divadle na Vinohradech v r. 1968

Titulek posledního novinářského článku KČ, který vyšel v den jeho smrti

Příjmení ženy Karla Čapka

KČ napsal mírové poselství význačnému vědci – jak se jmenoval?

Kraj, z kterého sebrala matka KČ lidové písně a říkadla

Hudební skladatel, který zhudebnil Věc Makropulos

Otec KČ je v jeho rodném listě zapsán jako lékař obvodní a ..............

Jméno dívky, se kterou se KČ seznámil v tanečních

Jak si říkali přátelé, kteří se scházeli pravidelně v salonu u  Čapků?

Iniciály dárce fotograf ie pátečníkům – Vánoce 1930

Pseudonym, pod kterým KČ publikoval ve studentském časopise Obzory

Drama, které napsal KČ jako „služebnou věc“ na podporu boje proti zlu

Kavárna, ve které se scházeli pražští umělci

Noviny, jejichž redakce byl KČ členem

Název knížky, kterou o bratrech Čapcích napsala jejich setra Helena

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

Místo, kde se v roce 1938  odehrál kongres Penklubů

Význačný novinář a přítel KČ, který často pobýval na Strži

Letní sídlo KČ



3. 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

4. Proč začal Čapek zahradničit? 5. 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

6. Vypátrej odpověď na následující otázky:
a) KČ napsal: „Žiji na ostří nože - musím padnout na jednu nebo druhou stranu.“ Proč toto napsal?

b) Když KČ studoval v r. 1909 na Akademickém gymnáziu v Praze – platil školné?

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

d) V roce 1938 přátelé Čapka nabádali k emigraci. Jaké k tomu měli důvody? Kdo se pokusil ho odvézt do 
zahraničí? Proč KČ nechtěl?
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