PRACOVNÍ LIST PRO ŽÁKY S PORUCHAMI ČTENÍ
Téma: Jan Neruda: Povídky malostranské (Hastrman)
1. Procvičuj čtení těchto slov.
kloboukem
cylindr
střechou
vlasy
fráček
knoflíky
živůtek
punčochy
střevíce
fiakra
2. Podtrhni všechna slova v úkolu č. 1, která se týkají oblečení. Poté k nim přiřaď
vhodné přídavné jméno.
(Řešení: kloboukem, cylindr, fráček, knoflíky, živůtek, punčochy, střevíce)
3. Nyní najdi tato slova v ukázce a všímej si, jaké vlastnosti u nich popisuje autor.
Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal mrazový nebo sluneční,
nanejvýš že držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako
parazol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty k lebce a spojovaly se vzadu v cůpek tak
pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval, – jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze,
už tenkráte byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho, se zlatými knoflíky, měl živůtek
jen krátký, zato byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou, malou postavičku páně
Rybářovu do vychrtlých lýtek. Bílá vesta kryla nahnutá prsa, černé spodky šly jen po
kolena, kde se svítily dvě stříbrné přazky, pak dál byly sněhobílé punčochy zas až k
jiným dvěma stříbrným přazkám a pod těmi šouraly se velké střevíce. Byly-li ty střevíce
někdy obnovovány, nevím, ale vždycky vypadaly tak, jako by se k nim byla brala
rozpraskaná kůže ze střechy nejstaršího fiakra.

4. Spoj dvojice, které k sobě patří.
baňatý
zlaté
bílá
zelený
vychrtlá
krátký
dlouhé
sněhobílé
malá
šedivé
černé

lýtka
vesta
vlasy
živůtek
šosy
knoflíky
cylindr
spodky
punčochy
postavička
fráček

5. Jaký je vypravěč příběhu?
(Řešení: střídá se zde ich-forma = nevím… a er-forma = popis hastrmana; autor jako
vypravěč vstupuje do děje, informuje čtenáře o tom, co je důležité apod.)
6. Urči vyprávěcí způsoby použité v textu.
(Řešení: popisný)
7. Vypiš slova zastaralá a urči jejich význam. Do jaké příručky nahlédneš, pokud
si nejsi jistý?
(Řešení: cylindr = typ klobouku, parazol = deštník/slunečník, šosy = cípy kabátu, přazky =
přezky , fiakr = kočár)
Slovník spisovné češtiny, internetová jazyková příručka
8. Co víme o Nerudově sbírce povídek z Malé Strany? Čím vynikají, co popisují?
(otevřená otázka na kulturně-historický kontext)

