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AZ kvíz – Jaroslav Hašek – návod k použití aktivity na SMART Notebooku
1. První snímek je úvodní, druhý pak hrací pole, každý další pak otázka.
2. Hrají dvě družstva nebo dva hráči proti sobě.
3. Úkolem je odpovědět na otázky, které jsou ukryty pod čísly, a propojit tak všechny strany
trojúhelníku.
4. Hráč (skupina), který (která) je na řadě si kliknutím na číslo zvolí otázku. Spustí časomíru.
Na otázku odpoví. Pod zeleným obdélníčkem s nápisem „Odpověď“ je správná odpověď.
Ze snímku s otázkou je odkaz zpět na hrací pole – červenobílá ikonka Z.
5. Pokud hráč odpověděl správně a v časovém limitu, označí si svou barvou pole zvolené otázky.
Pokud ne, má další hráč možnost odpovědět. Pokud neodpoví správně nebo nechce
odpovědět, označí se dané pole šedě.
6. Hráč má možnost vybrat si i šedě zabarvené pole, pak se dávají doplňující otázky D1-D5.
7. Vyhrává ten, kdo spojí všechny tři strany, nebo ten, který má více správných odpovědí.

Otázky k AZ kvízu
1) Kde se J. Hašek narodil?
2) Kde J. Hašek zemřel?
3) Řekni alespoň dvě literární profese, jež Hašek zastával.
4) Do kolika jazyků byla přeložena kniha Osudy dobrého vojáka Švejka ze světové války?
5) Co učil Haškův otec?
6) Jakou střední školu studoval J. Hašek jako první?
7) Kdo byl třídním J. Haška na gymnáziu?
8) Čemu se začal Hašek věnovat během práce v bance a začal se tím výhradně živit?
9) Se kterou skupinou se Hašek setkal na začátku své literární činnosti a sympatizoval s ní?
10) Roku 1907 byl za svou anarchistickou činnost krátce ...?
11) Od roku 1908 redigoval řadu časopisů a přispíval do nich. Jmenuj alespoň dva.
12) Co Hašek vedl a co ho inspirovalo ke knize Můj obchod se psy?
13) Čím byla Strana mírného pokroku v mezích zákona?
14) Spolu s F. Langrem, E. A. Longenem, E. E. Kischem byl spoluautorem čeho?
15) Ke kterému pluku v Českých Budějovicích roku 1915 narukoval?
16) Na kterou frontu Hašek odjel?
17) Ve kterém táboře byl Hašek jako zajatec?
18) Jmenuj jednu funkci, kterou zastával v čs. pluku.
19) Proti komu byly směřovány Haškovy články v čsp. Čechoslovan a Čs. voják?
20) S kým začal Hašek spolupracovat po příjezdu do Moskvy roku 1918?
21) Do jaké reálné politické strany vstoupil?
Doplňující otázky:
D1) Na co Hašek zemřel?
D2) Co nezákonného provedl v Rusku a nebyl za to po návratu do Čech souzen?
D3) Jaký způsob života vedl Hašek v Čechách?
D4) S čím měl Hašek problémy a co se podepsalo na jeho zdraví?
D5) Kolik dílů má kniha Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války?
Další doplňující otázky:
D6) Jmenuj alespoň dva žánry, které psal.
D7) Jak se jmenuje jeho nejznámější dílo, které bylo přeloženo do 54 jazyků?
D8) Ve kterých armádách působil?
D9) Jak se jmenovala jeho žena?
D10) Kdo otiskoval jeho povídky z cesty?
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