
Témata k referátům z literatury 6 

Každý si během školního roku připraví minimálně 1 referát (projekt), využijte této příležitosti např.
k vylepšení známky. Referát bude alespoň na 1 stránku A4 a měli byste ho umět zajímavě a poučeně
přednést před třídou. 

1. K čemu literatura slouží? (co je literatura? Její estetická funkce, vyvolání prožitku ve čtenáři,
zábavná funkce, výchovná, poznávací a další; jaké jsou literární druhy)
2. Co je lidová slovesnost? (obecně vysvětlete, potom si vyberte konkrétní příklady a popište je)
3. Žánr bajky (charakterizujte tento žánr, uveďte, do bajky psal, vyberte příklady)
4. Mýty v různých literaturách (co mýty/báje popisují, jaké znáte, popište podrobněji na příkladu)
5. Epos o Gilgamešovi, antické eposy (co jsou eposy, jaké mají hrdiny)
6. Pověsti  (rozlište  pověst  od mýtu,  shrňte,  kteří  autoři  se vydávání  pověstí  (a  případně mýtů)
věnovali: Eduard Petiška, Václav Cibula, Emanuel Frynta, Vladimír Hulpach, Rudolf Mertlík a jiní)
7. Staré  řecké  báje  (vyberte  si  libovolné  zpracování  starých  řeckých  bájí  a  seznamte  nás
s některými konkrétními příběhy a postavami)
8. Staré pověsti české (existují opět různé verze, některou zvolte)
9. Pověsti staré Prahy (v libovolném zpracování, např. Kozí příběh, Pražské pověsti)
10. Jiné místní pověsti (vyberte si oblíbené pověsti, např. pověsti nějakého kraje, hradu atd.)
11. O pohádkách (lidové pohádky, autorské/umělé pohádky, jejich sběratelé – Karel Jaromír Erben,
Božena Němcová – a autoři – Čapek, Werich, Andersen, Grimmové, Nepil, Šrut, Svěrák, Goldflam,
Macourek a jiní)
12. Devatero pohádek Karla Čapka (řekněte pár slov i o bratrech Čapkových)
13. Fimfárum Jana Wericha (kdo byl Jan Werich, popište příběhy z Fimfára, filmové verze)
14. Pavel Šrut a Lichožrouti (srovnání knižní předlohy a filmového zpracování)
15. Balady z Kytice – Karel Jaromír Erben 
16. Poezie pro děti (Josef Václav Sládek, Emanuel Frynta, František Halas, Jiří Žáček a další)
17. Ukolébavky (k čemu slouží, o čem jsou, uveďte příklady)
18. Písnička, autoři písní a písničkáři (Jaroslav Uhlíř + Zdeněk Svěrák, Jiří Suchý, Petr Skoumal,
Jaroslav Samson Lenk, Jaromír Nohavica a jiní)
19.  Vánoční  koledy  (čím se  vyznačují,  jaké  mají  téma,  jak  se  liší  podle  místa  vzniku,  podle
způsobu interpretace apod., známé koledy)
20.  Dobrodružná literatura  (podle  vašeho vlastního  výběru  – např.  Karel  May a  jeho knihy,
Eduard Štorch, Mark Twain, Jules Verne, Rudyard Kipling a jiní)
21.  Příběhy  o  zvířatech  (podle  vašeho  zájmu  např.  knihy  Jacka  Londona,  Ryzáček  Johna
Steinbecka, )
22. Příběhy o dětech a mládeži (autoři, např. Jaroslav Foglar, René Goscinny)
23. Dívčí literatura (typická témata, konkrétní příklad)
24. Humor v literatuře (např. Jirotkův Saturnin)
25. Vojtěch Steklač (některá z jeho knížek)
26. Fantasy (vyberte si konkrétní text, ale seznamte nás i s jeho autorem, např. Letopisy Narnie a
C. S. Lewis, knihy J. R. R. Tolkiena, Joanne Rowlingové)
27. Co je komiks (opište, o co se jedná, na čem je založen, jaké komiksy znáte)
28. Volné téma (vyberte si podle svého zájmu, co jste četli nebo viděli v divadle, představte nám to)


