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Úkol 

1. Doplňte do textu chybějící slova a slovní spojení ve správném tvaru – využijte nabídku slov 

a slovních spojení pod zadáním a nápovědu v závorce.  

MYSTIFIKÁTOR, SMYSL PRO HUMOR, MILOVNÍK ZVÍŘAT, BOHÉM, DOBRODRUH, 

HOSPODSKÝ POVALEČ, PROVOKATÉR, SPISOVATEL 

  

Jaroslav Hašek (1883–1923) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Hašek byl …………… (člověk, který žije volně, neuspořádaně), …………… (člověk, který záměrně 

klame/lže), …………… (člověk, který má rád nebezpečí) a …………… …………… (člověk, který je rád 

v hospodě), vynikající …………… (člověk, který se živí psaním) s vrozeným …………… …………… 

…………… (když někdo umí dělat legraci, říkáme, že má…), …………… (člověk, který rád provokuje) 

a současně …………… …………… (člověk, který má rád zvířata). 

 

2. Doplň do textu slovesa v minulém čase.  

 

Jaroslav Hašek …………… (narodit se) v Praze. …………… (studovat) na gymnáziu – pro neprospěch školu 

…………… (opustit). Nakonec …………… (vystudovat) obchodní akademii. …………… (pracovat) 

v bance, ale po krátké době …………… (odejít). Hašek …………… (být) anarchista (odmítá státní autoritu 

a právní řád – chce svobodu jednotlivce). …………… (potulovat se) po Evropě, …………… (živit se) 

obchodem se psy, několikrát …………… …………… (být + zatknut). …………… (skončit) jako voják 

v československých legiích. V roce 1918 …………… (pohádat se) s oficiálním vedením a …………… 

(vstoupit) do Rudé armády. Teprve v roce 1920 …………… (vrátit se) do vlasti a …………… (začít) psát 

svou nesmrtelnou knihu o Švejkovi. …………… (zemřít) v Lipnici, kam se …………… (muset) schovat před 

štvaním za účast v Rudé armádě.   
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(Zdroj: PROKOP, V.: Přehled české literatury 20. století. Třebíč: 2011, s. 14.) 

 

Řešení 

1. Doplňte do textu chybějící slova a slovní spojení ve správném tvaru – využijte nabídku slov 

a slovních spojení pod zadáním a nápovědu v závorce.  

MYSTIFIKÁTOR, SMYSL PRO HUMOR, MILOVNÍK ZVÍŘAT, BOHÉM, DOBRODRUH, 

HOSPODSKÝ POVALEČ, PROVOKATÉR, SPISOVATEL 

  

Jaroslav Hašek (1883–1923) 

 

 

 

Jaroslav Hašek byl BOHÉM, MYSTIFIKÁTOR, DOBRODRUH a HOSPODSKÝ POVALEČ, vynikající 

SPISOVATEL s vrozeným SMYSLEM PRO HUMOR, PROVOKATÉR a současně MILOVNÍK 

ZVÍŘAT. 

 

2. Doplň do textu slovesa v minulém čase.  

 

Jaroslav Hašek SE NARODIL v Praze. STUDOVAL na gymnáziu – pro neprospěch školu OPUSTIL. 

Nakonec VYSTUDOVAL obchodní akademii. PRACOVAL v bance, ale po krátké době ODEŠEL. Hašek 

BYL anarchista (odmítá státní autoritu a právní řád – chce svobodu jednotlivce). POTULOVAL SE po 

Evropě, ŽIVIL SE obchodem se psy, několikrát BYL ZATČEN/ZATKNUT. SKONČIL jako voják 

v československých legiích. V roce 1918 SE POHÁDAL s oficiálním vedením a VSTOUPIL do Rudé 

armády. Teprve v roce 1920 SE VRÁTIL do vlasti a ZAČAL psát svou nesmrtelnou knihu o Švejkovi. 

ZEMŘEL v Lipnici, kam se MUSEL schovat před štvaním za účast v Rudé armádě. 


