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Pracovní list – Zdeněk Šmíd
1. Přečtěte si informace o autorovi Zdeňkovi Šmídovi: TŘEŠTÍK, Michael. Kdo je kdo – osobnosti české
současnosti. Agentura Kdo je kdo a zapište základní informace o jeho životě, které z textu vyplývají.

2. Najděte, která jeho díla jsou spjata s Karlovými Vary a okolí

3. Vyhledejte, co je to PEN klub

4. Zjistěte informace o synovi autora – Darku Šmídovi a vyhledejte jeho dílo

5. Vyhledejte informace, na základě kterého díla vznikl televizní seriál

6. Vyhledejte informace o díle Cejch – čím se liší od ostatních knih?

7. Vyhledejte knihu Strašidla a krásné panny charakterizujte útvar, který je v této knize zastoupen.

Pracovní list – Zdeněk Šmíd
1. Přečtěte si informace o autorovi Zdeňkovi Šmídovi: TŘEŠTÍK, Michael. Kdo je kdo – osobnosti české
současnosti. Agentura Kdo je kdo a zapište základní informace o jeho životě, které z textu vyplývají.
- např,. pochází z Kdyně, má tři děti, studoval dějepis a česká jazyk na UK
2. Najděte, která jeho díla jsou spjata s Karlovými Vary a okolí
- Cejch, Strašidla a krásné panny, Babinec
3. Vyhledejte, co je to PEN klub
- http://www.pen.cz/cz/
4. Zjistěte informace o synovi autora – Darku Šmídovi a vyhledejte jeho dílo
- je to spisovatel, debutoval knihou Superpérák
5. Vyhledejte informace, na základě kterého díla vznikl televizní seriál
- Proč bychom se netopili
6. Vyhledejte informace o díle Cejch – čím se liší od ostatních knih?
- Jedná se o rodinnou ságu z oblasti Nejdecka a okolí, jedná se o území sudet.
7. Najděte informace o knize Strašidla a krásné panny charakterizujte útvar, který je v této knize
zastoupen.
- kniha pověstí o Karlovarsku
- pověst - útvar ústní lidové slovesnosti, děj je provázen nadpřirozenými prvky, střípky mohou být pravdivé.

