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WILLIAM SHAKESPEARE 

 

Obsahový cíl:  

- Žák zná a dokáže zformulovat základní informace o WS a jeho životě. 

- Rozliší komedii a tragédii, zná další literární žánry, které WS psal.  

- Zná dílo WS, dokáže ho roztřídit podle literárních žánrů. 

- Používá odborný literární jazyk. 

 

Jazykový cíl: 

- Žák rozumí základní slovní zásobě k tématu. 

- Dokáže formulovat vlastní postoje a zkušenosti s divadlem.  

- Na základě výchozího textu dokáže odpovědět na otázky k textu, vybírá také z možností. 

- Na základě výchozího textu zapisuje informace do časové osy. 

- Vybírá správná slovesa do vět a převádí je do minulého času.  

- Rozpozná synonyma a antonyma. 

- Vyhledává konkrétní slova v textu, dokáže je poté vhodně použít v kontextu.  

- Tvoří myšlenkovou mapu k WS.  

- Používá odborný literární jazyk. 

 

Slovní zásoba: 

Divadlo, divadelní hra, dialog, monolog, jeviště, hlediště, herec, herečka, masky, potlesk-tleskat, 

optimismus, pesimismus, básník, zpěvák, drama, komedie, tragédie, dramatik, historická hra, 

sonet, báseň, jednota místa, času a děje, kočovný divadelník, částečný vlastník, společnost, dílo, 

námět z minulosti/antiky, romance, pohádková hra, (názvy her WS), socha, rodný dům, hrob, řeka 

 

Jazykové prostředky: 

dochovalo se; přeloženo do…; psal…; vyhořelo; narodil se; zemřel; je považován; se dělí; 

zpracovával; smiřuje se se životem; dostal se; čerpal; studoval; oženil se; odešel; vytvořil; žil; 

připojil se; porušil 
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William Shakespeare  

Diskutujte ve dvojicích: 

1. Byli jste někdy v divadle?  

2. Co to je? Co se tam dělá? Zapište svou definici: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Znáte nějaké divadelní hry? …………………………………………………………………………………… 

4. Víte, jak se to řekne? Spojte slova s obrázky z divadelního prostředí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Znáte nějaké herce, herečky? Napište jejich jména:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Optimismus – vlastnost vidět všechno z té lepší stránky, člověk = optimista 

Pesimismus - vlastnost vidět všechno z té špatné stránky, člověk = pesimista 

6. Jste optimista nebo pesimista? Jak se to projevuje? Diskutujte 

 

MONOLOG 

DIALOG 

POTLESK - TLESKAT 

HEREC 

HEREČKA 

MASKY 

HLEDIŠTĚ 

JEVIŠTĚ 
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7. Spojte slovo se správným vysvětlením. 

1) Básník  A. Humorná, vtipná hra (smějeme se jí), má šťastný konec 

2) Zpěvák   B. Divadelní hra – vytváří se pomocí dialogů a monologů 

3) Herec  C. Divadelní hra se špatným koncem, nešťastná  

4) Drama   D. Člověk, který hraje ve filmu nebo v divadle 

5) Komedie  E. Člověk, který píše básně (veršované literární dílo) 

6) Tragédie  F. Člověk, který zpívá písničky 

7) Dramatik  G. Člověk, který píše divadelní hry 

 

 

8. Co myslíte, že je pravda o Williamu Shakespearovi?  

Doplňte další 3 PRAVDIVÉ informace.  

TVRZENÍ ANO/NE/NEVÍM 

• 1. William Shakespeare žil v 19. století.  •  

• 2. WS byl anglický básník a zpěvák. •  

• 3. WS byl také herec. •  

• 4. Dochovalo se přibližně 100 jeho her. •  

• 5. Jeho hry byly přeloženy do všech hlavních 

živých jazyků. 

•  

• 6. Shakespeare se narodil a vyrůstal v Londýně. •  

• 7. Zpočátku psal hlavně komedie, později také 

historické hry. 

•  

• 8. Shakespearovi je věnováno mnoho památníků 

po celém světě. 

•  

• 9. Shakespeare zemřel 23. dubna 1916. •  

• 10. Shakespeare čerpal látku z antické historie.  •  

• 11. • ANO 

• 12. • ANO 

• 13. • ANO 
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Přečtěte text o Shakespearovi 

William Shakespeare byl anglický básník, dramatik a herec, kterého považujeme za největšího 

anglicky píšícího spisovatele a největšího dramatika na světě.  

Dochovalo se asi 38 jeho her (včetně těch, na kterých asi s někým spolupracoval), 154 sonetů a 

několik dalších básní. Jeho hry byly přeloženy do mnoha jazyků a hrají se nejvíce na světě. Jako 

první porušil tradiční jednotu místa, času a děje. 

O životě Williama Shakespeara toho není moc známo. Narodil se roku 1564 ve Stratfordu nad 

Avonou. Studoval na gymnáziu a v 19 letech se oženil se starší ženou, se kterou již čekal dítě.  

Roku 1585 se připojil ke kočovným divadelníkům, se kterými se dostal do Londýna. Potom začal 

v Londýně úspěšnou kariéru jako herec, spisovatel a částečný vlastník herecké společnosti 

Královská společnost. Roku 1599 se jeho společnost dostala do divadla „Globe“ (česky: zeměkoule, 

svět). Roku 1613 divadlo vyhořelo. Shakespeare zemřel ve Stratfordu v roce 1616 (ve věku 52 

let).  

Slovíčka k textu: 

Dochovalo se …. Zůstalo nám, nikam se to neztratilo (i když je to tak staré). 

Dochovat=uchovat – zůstane to pro další generace 

Bylo přeloženo… Někdo to přepsal /převedl do jiného jazyka (Shakespeare psal 

anglicky, jeho dílo bylo přeloženo do jiných jazyků – i do češtiny, 

němčiny…) 

Kočovný divadelník Člověk, který jezdí s divadlem po světě – nikde nezůstane dlouho, 

pořád se stěhuje, přemisťuje 

Částečný vlastník Vlastní / má něco s nějakým dalším člověkem dohromady (má 

toho jen část, proto částečný) 

Divadlo vyhořelo Požár, oheň – divadlo bylo zničeno ohněm. 

 

9. Odpovězte na otázky: 

a. Kdy a kde se W. Shakespeare narodil? ………………………………………………………………… 

b. Kolik jeho her se nám dochovalo?   ……………………. 

c. Co bylo „Globe“?    …………………………………. 

d. Kolik bylo W. Shakespearovi, když zemřel? …………………… 

10. Zakroužkujte správné odpovědi: 

e. W. Shakespeare byl ženatý (měl manželku).    ANO – NE 

f. W. Shakespeare psal divadelní hry.      ANO – NE 

g. W. Shakespeare zemřel v Londýně.      ANO – NE 

h. Jeho dílo se nikdy nepřeložilo do jiných jazyků.    ANO – NE 

i. W. Shakespeare je považován za největšího světového dramatika.  ANO – NE 
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Přečtěte text o Shakespearovi 

Jeho hry Hamlet, Othello, Král Lear a Macbeth jsou považovány za vrcholná díla anglické  

a světové literatury.  

Tvorba W. Shakespeara se dělí do tří období: 

• 1591-1600: Cítil optimismus, psal tedy hlavně  komedie, ale také historická dramata, 

často zpracovával staré náměty z anglické minulosti a z antiky. 

• 1601-1608: Přichází zklamání a rozčarování nad vývojem společnosti, do jeho tvorby se 

dostává pesimismus a píše tragédie a sonety. 

• 1608-1612: Smiřuje se se životem a píše romance. 

11. Doplňte literární žánry, které W. Shakespeare psal (použijte tučná slovíčka z textu): 

_ _ M _ _ _ _ Divadelní hra, která je vtipná (smějeme se jí) a má šťastný konec 

T _ _ _ _ _ _ _ Divadelní hra, která je smutná a vážná, má špatný konec 

 

S _ _ _ _ Y 

Básně, které mají přesně vymezenou strukturu (14 veršů je rozděleno do 2 

čtyřveršových a 2 trojveršových slok). Téma: láska, krása, politika. 

_ _ _ _ N _ _ Pohádkové hry, které mají i tragické i komické prvky. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Á      

D _ _ _ _ _ _ 

Divadelní hry, které se odehrávaly v minulosti, ukazovaly život velkých 

historických osobností 

12. Doplňte do časové osy života WS následující slova: 

zemřel, narodil se, romance, přišel do Globe, komedie, tragédie, svatba 

 

 

  

1599 

1564 1583 1591 1600 1616 1608 1612 

OPTIMISMUS 

Psal:……………………… 

PESIMISMUS 

Psal: ………………… 

SMÍŘENÍ SE ŽIVOTEM 

Psal:…………………… 

 

   

http://www.inkluzivniskola.cz/
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Nejznámější hry Williama Shakespeara: 

Historické hry Romance 

(pohádkové hry) 

Komedie Tragédie 

Král Jan  Bouře Jak se vám líbí Hamlet 

Richard II. Zimní pohádka Komedie plná omylů Král Lear 

Jindřich V.  Sen noci svatojánské Macbeth 

Jindřich VI.  Večer tříkrálový Othello 

Richard III.  Veselé paničky windsorské Romeo a Julie 

Jindřich VIII.  Zkrocení zlé ženy Julius Caesar 

 

13. Doplňte názvy her W. Shakespeara k obrázkům. 

Z _ _ _ _ _ _ _    

_ _ _   _ _ _ Y 

 

_ _ _ _   Lear  

 

 

_ _ _ _ _    P _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ O 

A 

_ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

J_ _     _ _    _ _ _ 

_ Í _ _ ? 

 

_ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _   

windsorské 

 

 

B _ _ _ _ 

 

 

H _ _ _ _ _ 

   

14. Škrtněte, co do řady nepatří:  

W. Shakespeare byl: prezident, básník, dramatik, lékař, herec, zedník, spisovatel 

W.S. psal: básně, sonety, tragédie, komedie, romance, romány, novinové články, vtipy 

http://www.inkluzivniskola.cz/
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15. Do textu doplňte správné sloveso – užijte ho v minulém čase!  

Příklad: dostat se čerpat být studovat oženit se odejít vytvořit 

Narodit se žít zemřít připojit se porušit zpracovávat psát psát 

 

Příklad: William Shakespeare se narodil roku 1564 ve Stratfordu nad Avonou. 

• William Shakespeare  ……………………………….. v 16. století.       

• Shakespeare ……………………………….. anglický básník a dramatik.  

• ……………………………….. na gymnáziu. 

• V devatenácti letech……………………………….. se  starší ženou.  

• Roku 1585 …………………………………………….. ke kočovným divadelníkům, se kterými  

……………………………….. do Londýna.  

• Zpočátku……………………………….. hlavně komedie, později ……………………………….. také historické 

hry.  

• Shakespeare ve věku 49 let ……………………………….. zpátky do Stratfordu.  

• Shakespeare ……………………………….. látku z antické historie.       

• Shakespeare často ……………………………….. staré náměty z anglické minulosti.    

• Shakespeare ……………………………….. většinu ze svých známých prací mezi lety 1589 a 1613.  

• Shakespeare……………………………….. tradiční jednotu místa, času a děje.    

• Shakespeare ……………………………….. 23. dubna 1616.   

    

16. Vyberte správnou odpověď a zakroužkujte. 

1) Kde se Shakespeare narodil: 

a) v Londýně   b) ve Stratfordu nad Avonou  c) v Seville 

2) Kdy se Shakespeare narodil:  

a) v 16. Století  b) v 17. Století    c) v 18. století 

3) Kdy Shakespeare zemřel: 

a) 1616   b) 1816     c) 1696 

4) Co Shakespeare nenapsal: 

a) Zkrocení zlé ženy  b) Veselé paničky londýnské  c) Král Lear 

5) Co Shakespeare napsal: 

a) Alžběta I.   b) Mnoho legrace pro nic   c) Julius Caesar 

6) Shakespearova společnost hrála v divadle:  

a) Globus   b) Globe     c) Glouble  

http://www.inkluzivniskola.cz/
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17. Přiřaďte k obrázkům jejich názvy:  

A) socha Williama Shakespeara v Londýně  B) divadlo Globe v Londýně 

C) rodný dům W. S.ve Stratfordu    D) řeka Temže v Londýně  

E) Shakespearův hrob     F) Hamletova socha ve Stratfordu 

 

  
 

  

 

 

18. Přiřaďte do tabulky k daným slovům synonyma a antonyma:  

špatný, úplný, chyba, žertovný, smutný, hodný, prázdný, správnost 

 synonymum antonymum 

veselý   

plný   

omyl   

zlý   

19.  Rozdělte uvedená díla na tragédie, komedie a historické hry.  

Richard III., Hamlet, Sen noci svatojánské, Jindřich V., Veselé paničky windsorské, Jak se 

vám líbí, Král Lear, Othello, Macbeth, Jindřich VIII., Mnoho povyku pro nic, Král Jan 

 

Tragédie Komedie Historické hry 
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20.  Odpovězte na otázky. 

 

1. Kdo byl a v jakém 

století žil Shakespeare?  

 

 

 

 

2. Odkud S. čerpal nápady 

pro své hry? 

 

 

 

3. Které znáš 

Shakespearovy komedie? 

 

 

 

4. Jaký druh divadelních 

her W. S. psal?  

 

 

 

5. Které znáš 

Shakespearovy tragédie? 

 

 

 

 

6. Jak se liší komedie a 

tragédie?  

 

 

 

7. Vysvětli pojem sonet. 

 

 

 

 

21. Odpovězte na otázky: 

a) Jak se jmenuje Shakespearova divadelní hra o tragické lásce dvou mladých lidí? 

 

……………………….………………………….................. 

b) Jaký literární žánr jsou hry Hamlet a Othello?   tragédie – komedie – romance  

c) Jak zemřela Julie ze hry „Romeo a Julie“? 

 

……………………….………………………….................. 

d) Zemřel Hamlet ve stejnojmenné divadelní hře?  ano – ne  

e) Kolik dětí měl Polonius ve hře „Hamlet“? Jak se jmenovaly? 

 

……………………….………………………….................. 

f) Ve které divadelní hře vystupuje postava ducha?  

 

……………………….………………………….................. 

g) Ve které divadelní hře vystupuje postava duchovního otce Vavřince?  

 

…………………………………………………………………. 
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22. Doplňte myšlenkovou mapu k Williamu Shakespearovi. 

 

 

 

 

 

Závěrečný úkol:  

Vraťte se ke cvičení č. 8 a opravte si ho podle toho, co už o W. Shakespearovi víte.  

 

 

 

William Shakespeare 

Kdo to byl? Jaký měl život? 

Co psal? 

  
Divadelní hry 

Tragédie    

Příklad: Příklad: Příklad: Příklad: 

http://www.inkluzivniskola.cz/
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