
Zadání učiva ČJ na týden 23. - 27. března 

 

1. Umíme česky – procvičování přímé řeči 

 

2. Poslechněte si nahrávku vzpomínek spisovatele Arnošta Lustiga a vypracujte 

zadání. Odpovědi můžete poslat na e-mail brozova@lobkovicovo.cz nebo přes Školu 

OnLine, případně odevzdáte dodatečně na papíře, pokud nemáte možnost je poslat. 

Arnošt Lustig: Zpověď 

Několik poznámek k autorovi: 

Arnošt Lustig (1926-2011): světově uznávaný spisovatel a humanista, hlavním tématem jeho literární 

tvorby byl holocaust (šoa) 

Kvůli nacistickým represím vůči Židům nemohl studovat, v roce 1942 byl transportován do Terezína, 

přežil i koncentrační tábory v Osvětimi a Buchenwaldu. Po válce studoval politologii a sociologii, 

pracoval jako novinář a filmový scénárista. V 60. letech 20. století došlo v Československu k uvolnění 

a vycházet začala díla některých autorů, kteří byli v 50. letech zakázáni (např. I J. Seiferta), psát 

začíná nová generace autorů, mnozí z nich byli uznáváni v zahraničí - např. M. Kundera, J. Škvorecký, 

B. Hrabal, A. Lustig. Po r. 1968, v období tzv. normalizace, díla těchto autorů nemohla dále vycházet, 

někteří odešli do emigrace, mezi nimi i A. Lustig. Žil nejprve v Izraeli a pak v USA, kde se věnoval dále 

literární tvorbě a přednášel na univerzitách. 

Mnohá jeho díla byla úspěšně zfilmována, jsou velmi populární. Lustig byl také velmi oceňovaný 

vypravěč, vyprávěl s optimismem, humorem, nadhledem, vynikal lidskostí. Uvedené odkazy jsou 

části jeho autentického vzpomínání, nejedná se ale o vzpomínky na válečná léta (pokud vás to 

zajímá, můžete si je samozřejmě poslechnout také). 

 

Zadání: 

1. Dětství 

https://www.youtube.com/watch?v=5gSwZbZ7HGw&list=OLAK5uy_mPPyugPx88UMq9O-

EDFvoNNyI6DrblPgA 

Napiš krátké shrnutí informací o dětství Arnošta Lustiga, napiš také své názory, postřehy, 

komentáře. Piš ve větách, vytvoř souvislý text, délka přibližně 10 vět. 

 

2. Konec bezstarostnosti 

https://www.youtube.com/watch?v=3BD1Piu8vr0&list=OLAK5uy_mPPyugPx88UMq9O-

EDFvoNNyI6DrblPgA&index=2 

Napiš opět krátké shrnutí, zaměř se na to, jak se život A. Lustiga změnil, co tě v této části 

vypravování zaujalo, jak na tebe působí. Opět piš souvisle, stačí přibližně 5 vět. 
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3. Knihy a filmy mají osudy 

https://www.youtube.com/watch?v=x_LMCVIsVJI&list=OLAK5uy_n8E9XgEDu7y5nIwLnOQaxtt1g

tz7Wg144&index=7 

a) Napiš názvy knih a filmů A. Lustiga, které ve svém vypravování zmiňuje. 

b) A. Lustig ve svém vypravování zmiňuje několik významných osobností české literatury a 

českého filmu. Vyber si dvě z nich a vyhledej k nim základní informace. 
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