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       SŠ ROKYCANY 
(1. čtvrtletí 2021/2022) 

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 

V prvním čtvrtletí jsme se zabývali Josefem Švejkem. Jak je všeobecně známo, Jaroslav Hašek 

své nejslavnější dílo kvůli předčasnému úmrtí nestihl dokončit. Hlavní postavy jsou ponechány 

napospas bojišti uprostřed bitvy. Naši žáci se proto zkusili vžít do role spisovatele a vymyslet, 

co by asi se Švejkem mohlo být dále. 

 

Když se Švejk doplazil dál od středu boje, zalezl si do zákopu a chtěl tam nebezpečí přečkat. 

Když mu ale u nohy přistála dýmovnice, řekl si, že by bylo lepší zmizet pryč úplně. Snažil se 

tedy přes bojiště dostat do nejbližšího lesa, což se mu nakonec podařilo. 

Schoval se za obrovský balvan a přemýšlel, co bude 

dělat, až vše skončí. V tu chvíli ho ale chytil nepřátelský 

voják a odvlekl k ostatním zajatcům. Všechny čekal 

přesun na základnu, aby mohli být vyslýcháni. 

Švejka si kvůli jeho neustálým připomínkám a dotazům 

předvolali jako prvního. Odveleli ho do místnosti,  

kde se nacházela jen židle, stůl a lampička. Švejk 

nechápal, co se bude dít, a když se ho začali vyptávat, 

pomalu jim ani nerozuměl. Vojáci nejdříve netušili, 

zda ze sebe jen dělá blázna, nebo vše myslí vážně, 

ale nakonec pochopili, že vyslýchat takového „blba“ nemá smysl. 

Vzhledem k tomu, že protivníci poznali, že Švejk by mohl být nejlepší zbraň, která rozloží vlastní 

vojsko zevnitř, poslali ho zpět. 

Lucie Havlíková (NS2) 

 

Nacházíme se na bojišti první světové války. Švejk má zdravotní potíže a neustále ho bolí hlava. 

A jeho okolí zase bolí hlava z něho. Na bojišti není příliš platným vojákem, zato jídla spořádá 

i za dva. Důstojníky vždy slušně pozdraví, kamarádům vojákům zase vypráví různé historky 

z domova. 

Jeden večer, jak bylo jeho zvykem, usedl ke stolu, aby s ostatními hrál karty. Kolem se rozhostilo 

ticho a asi jen Švejk vnímal, že je to spíše ticho před bouří. Slyšeli pouze vítr  

a šustění listí. Náhle se ozvala ohlušující rána. Nepřítel útočí. Švejk pochopil, že nejlepší obrana 

je útěk, a tak využil situace. Zinscenoval vlastní zastřelení tím, že padlému vojákovi podobných 

proporcí podstrčil svou uniformu, do které vložil doklady.  



Druhý den základna začala zjišťovat ztráty. Švejk byl prohlášen za mrtvého. Skutečný Švejk se 

ale schovával v nedalekých lesích, které se nacházely mezi oběma stranami frontové linie. 

Chytře využil situace a jako moudrý blázen se nakonec dostal domů. Nikdo ho nezpozoroval, 

protože ho nikdo ani nehledal. 

Monika Boltíková (NS2) 

 

Z PRÁCE ČTENÁŘSKÉHO KLUBU  

PĚTILÍSTEK 

Pětilístek představuje výukovou metodu, při které žáci k určitému heslu tvoří pojmy podle 

zadání. Cílem je co nejvýstižněji vyjádřit svůj postoj k tématu; důležitá tedy není správnost 

vyjádření. Skládá se z několika řádků textu, které tvoří pyramidu zakončenou jednoslovnou 

odpovědí. První řádek představuje zadání; druhý 2 přídavná jména, která se žákům asociativně 

vybaví; třetí 3 slovesa; čtvrtý se skládá z věty o 4 slovech, která heslo charakterizuje; pátý 

synonymum. Úkolem společné práce žáků je smluvit se ve skupině na příslušném počtu daných 

slov.  

 

VÁLKA 

nesmlouvavá  krutá    

bojovat  bránit   útočit  

Zákopové   boje   byly   devastující. 

 

     střet  

 

TAJENKA 

1. Panovník Rakouska-Uherska na počátku 1. světové války se jmenoval …………. Josef I. 

2. Jak se původně nazývala 1. světová válka? 

3. Záminkou k vypuknutí této války se stalo zabití Františka Ferdinanda d´…………… 

4. Ilustrace k nejvýznamnějšímu dílu Jaroslava Haška vytvořil ……………. Lada. 

5. Do které hospody Jaroslav Hašek (i některé jeho postavy) chodil? 

 

(František, Velká, Este, Josef, U Kalicha; Švejk) 

 

1.             

      2.       

      3.       

      4.       

    5.          


