
Milí maturanti,

zdravíme vás z naší knihovny s přáním stálého zdraví pro všechny lidi.
Přicházíme za vámi s předposledním dílem čtyřdílného cyklu a věříme, že bude významnou pomůckou v přípravě na maturitní
zkoušku  z českého jazyka a literatury. Opět zde naleznete některé tituly ze seznamu literárních děl, které vytvářejí školy v souladu
s § 6 odst. (2) vyhlášky č. 177/2010 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou.
Tentokrát se věnujeme světové literatuře 20. a 21. století.
Budeme moc rádi, když nám sdělíte jakékoli svoje připomínky a případné dotazy k této prezentaci na e-mail:
z.nobilisova@knihovna-pardubice.cz.
 
Přejeme vám zvládnutí momentální složité situace a příjemné setkávání nejenom s literaturou.
                                                                                                      

Vaše KNIHOVNA



SVĚTOVÁ LITERATURA 20. A 21. STOLETÍ
 

 



SVĚTOVÁ LITERATURA 20. A 21. STOLETÍ

 

 

Deník Anne Frankové - Anne Frank Pán prstenů - Společenstvo prstenu - J. R. R. Tolkien
Petr a Lucie - Romain Rolland
Proměna - Franz Kafka
Pygmalion - George Bernard Shaw
Sophiina volba - William Styron

Alkoholy - Apollinaire Guillaume
Cizinec - Albert Camus

Malý princ - Antoine de Saint Exupéry

Na západní frontě klid - Erich Maria Remarque

Komu zvoní hrana - Ernest Hemingway
Jméno růže - Umberto Eco

Král Krysa - James Clavell
Kvílení - Allen Ginsberg Velký Gatsby - Francis Scott Fitzgerald

Čekání na Godota - Samuel Beckett

Farma zvířat - George Orwell

Jeden den Ivana Děnisoviče - Alexandr Solženicyn

Horalka - Alberto Moravia
Jak jsem vyhrál válku - Patrick Ryan

Mistr a Markétka - Michail Bulgakov

Stařec a moře - Ernest Hemingway
Sto roků samoty - Gabriel García Márquez
Tracyho tygr - William Saroyan



Alkoholy
Guillaume Apollinaire

světová literatura | 20. a 21. století
foto: obalkyknih.cz

https://search.mlp.cz/cz/?query=p%C3%A1smo&kde=all#/c_s_ol=kde-
eq:all-amp:query-eq:p%C3%A1smo

Zdroj:
https://search.mlp.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=tCIgLbTMVk0
zajímavý medailonek o autorovi nahraný v  Českém rozhlase

https://hledani.rozhlas.cz/?query=P%C3%A1smo+Karel+%C4%8Capek
a ještě jeden zajímavý rozhlasový pořad o básni Pásmo (překlad Karel Čapek)

Zdroj:
https://www.youtube.com

Zdroj:
https://hledani.rozhlas.cz

úvodní část sbírky Alkoholy z roku 1912

Umberto Eco  Jméno růže

https://search.mlp.cz/cz/?query=p%C3%A1smo&kde=all#/c_s_ol=kde-eq:all-amp:query-eq:p%C3%A1smo
https://search.mlp.cz/
https://search.mlp.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=tCIgLbTMVk0
https://hledani.rozhlas.cz/?query=P%C3%A1smo+Karel+%C4%8Capek
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://portal.rozhlas.cz/
https://hledani.rozhlas.cz/


Cizinec
Albert Camus

světová literatura | 20. a 21. století
foto: obalkyknih.cz

https://docplayer.cz/45232470-Albert-camus-cizinec.html

Zdroj:
https://docplayer.cz

https://www.irozhlas.cz/kultura_literatura/pred-sto-lety-se-v-alzirsku-narodil-
spisovatel-albert-camus_201311070835_kpracharova

...a ještě z tvorby Českého rozhlasu - zajímavý medailonek o autorovi nahraný 
v  Českém rozhlase v roce 2013 u příležitosti 100. výročí jeho narození 

Zdroj:
https://www.youtube.com

Zdroj:
https://www.irozhlas.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=hXw1VERXjyg
     poslech rozhlasového zpracování

Zde je ke zhlédnutí film z roku 1967, který byl natočen v koprodukci Itálie / Francie /
Alžírsko. Film je v italštině s titulky v angličtině 

https://www.youtube.com/watch?v=OkjGt678TNA

https://www.youtube.com
Zdroj:

https://docplayer.cz/45232470-Albert-camus-cizinec.html
https://search.mlp.cz/
https://docplayer.cz/
https://www.irozhlas.cz/kultura_literatura/pred-sto-lety-se-v-alzirsku-narodil-spisovatel-albert-camus_201311070835_kpracharova
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://portal.rozhlas.cz/
https://www.irozhlas.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=hXw1VERXjyg
https://www.youtube.com/watch?v=OkjGt678TNA
https://www.youtube.com/


Čekání na Godota
Samuel Beckett

světová literatura | 20. a 21. století
foto: obalkyknih.cz

https://www.youtube.com/watch?v=6duCfxVbctE
Zde je ke zhlédnutí irský film z roku 2001 v angličtině s českými titulky:

http://www.nllg.eu/spip.php?article538
Zde si můžete přečíst doslov překladatele knihy Patrika Ouředníka:

Zdroj:
http://www.nllg.eu

Zdroj:
https://www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=6duCfxVbctE
http://www.nllg.eu/spip.php?article538
http://www.nllg.eu/
https://www.youtube.com/


Zdroj:
https://knihy.abz.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=kSzmBIb3rzQ

https://www.youtube.com/watch?v=WTbyqk1HI_4

     vyprávění o tom, jak přistoupili autoři ke komiksovému zpracování Deníku Anne Frankové
  
...a zde je možné zhlédnout americký film natočený na motivy této knihy v roce 2001

Zdroj:
https://www.youtube.com/
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https://www.kosmas.cz/knihy/235011/denik-anne-frankove/

Deník Anne Frankové
Anne Frank

světová literatura | 20. a 21. století

https://knihy.abz.cz/prodej/denik-11#pdf_teaser
     e-kniha ke stažení za poplatek a s ukázkou několika stránek

Zdroj:
https://www.kosmas.cz

komiksové vydání světové klasiky s ukázkou

https://radiozurnal.rozhlas.cz/pribeh-anny-frankove-dodnes-desi-i-inspiruje-nahlednete-
do-domu-kde-se-skryvala-7719210

  rozhlasová reportáž s fotografiemi z domu, kde se Anne Franková ukrývala před nacisty
                             
                                   Zdroj:
                                   https://radiozurnal.rozhlas.cz/ 

https://knihy.abz.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=kSzmBIb3rzQ
https://www.youtube.com/watch?v=WTbyqk1HI_4
https://www.youtube.com/
https://www.kosmas.cz/knihy/235011/denik-anne-frankove/
https://knihy.abz.cz/prodej/denik-11#pdf_teaser
https://www.kosmas.cz/
https://radiozurnal.rozhlas.cz/pribeh-anny-frankove-dodnes-desi-i-inspiruje-nahlednete-do-domu-kde-se-skryvala-7719210
https://radiozurnal.rozhlas.cz/
https://radiozurnal.rozhlas.cz/


Farma zvířat
George Orwell

světová literatura | 20. a 21. stoletífoto: obalkyknih.cz

https://sposs.webnode.cz/_files/200000386-ce53dcf4d7/Orwell%20George%20-
%20Farma%20zv%C3%AD%C5%99at.pdf

https://www.irozhlas.cz/kultura_literatura/pred-110-lety-se-narodil-george-orwell-autor-
del-1984-a-farma-zvirat_201306250752_kpracharova

Zde si můžete poslechnout rozhlasový medailonek z roku  2013 u příležitosti 110. výročí
autorova narození :

Zdroj:
https://www.irozhlas.cz/

Zdroj:
https://www.youtube.com

Zdroj:
https://sposs.webnode.cz/e-book

https://www.radioteka.cz/detail/croslovo-633388-farma-zvirat
...a zde je možné si stáhnout knihu v MP3 na poplatek a poslechnout si ukázky

Zdroj:
https://www.radioteka.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=5kVPz2_GEbc&t=11s
...a ke zhlédnutí je americký animovaný film z roku 1999 v angličtině s českými titulky

https://sposs.webnode.cz/_files/200000386-ce53dcf4d7/Orwell%20George%20-%20Farma%20zv%C3%AD%C5%99at.pdf
https://www.irozhlas.cz/kultura_literatura/pred-110-lety-se-narodil-george-orwell-autor-del-1984-a-farma-zvirat_201306250752_kpracharova
https://www.irozhlas.cz/
https://www.youtube.com/
https://sposs.webnode.cz/e-book
https://www.radioteka.cz/detail/croslovo-633388-farma-zvirat
https://www.radioteka.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=5kVPz2_GEbc&t=11s


Horalka
Alberto Moravia

světová literatura | 20. a 21. století
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https://docplayer.cz/4899830-Horalka-alberto-moravia.html

Zdroj:
https://docplayer.cz

https://prehravac.rozhlas.cz/audio/632845

...a ještě z tvorby Českého rozhlasu - zajímavý medailonek o autorovi nahraný 
v  Českém rozhlase v roce 2007 u příležitosti 100. výročí jeho narození 

Zdroj:
https://www.youtube.com

Zdroj:
https://www.rozhlas.cz/

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8LPJcn-Pm4wu5fzvp1PA-LqqmK2Z90tI
     poslech audioknihy v 11 částech

Zde je ke zhlédnutí italský film z roku 1988 s názvem Horalka: Dvě ženy, který byl
natočen na motivy románu Alberta Moravii Horalka

https://www.youtube.com/watch?v=w9pWB6kXztA

https://www.youtube.com
Zdroj:

https://docplayer.cz/4899830-Horalka-alberto-moravia.html
https://search.mlp.cz/
https://docplayer.cz/
https://prehravac.rozhlas.cz/audio/632845
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://portal.rozhlas.cz/
https://www.irozhlas.cz/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8LPJcn-Pm4wu5fzvp1PA-LqqmK2Z90tI
https://www.youtube.com/watch?v=w9pWB6kXztA
https://www.youtube.com/


Jak jsem vyhrál válku
Patrick Ryan

světová literatura | 20. a 21. století
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https://www.kosmas.cz/knihy/257128/jak-jsem-vyhral-valku/

Zdroj:
https://www.kosmas.cz/knihy

Zdroj:
https://www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?
v=u8KUL9U59HQ&list=PLfsvB7cfTq2yT3IVUHtV_tEBgExs9XHxE

     poslech audioknihy ve 20 částech

     možnost stažení e-knihy za poplatek; ukázka 15  stránek

https://www.kosmas.cz/knihy/257128/jak-jsem-vyhral-valku/
https://search.mlp.cz/
https://www.kosmas.cz/knihy
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=u8KUL9U59HQ&list=PLfsvB7cfTq2yT3IVUHtV_tEBgExs9XHxE


Zdroj:
https://www.audioteka.cz/

Zdroj:
https://mistni-knihovna-lubna.webnode.cz

https://www.youtube.com/watch?v=YqG1uwhTX2o
     filmové zpracování v koprodukci Veliá Británie / Norsko z roku 1970 v angličtině

Zdroj:
https://www.youtube.com/

foto: obalkyknih.cz

https://audioteka.com/cz/audiobook/mistri-slova-jeden-den-ivana-denisovice
     ukázka (25 minut) zdarma; kompletní v MP3 ke stažení za poplatek

světová literatura | 20. a 21. století

http://knihovnalubna.wz.cz/Povinn%C3%A1%20%C4%8Detba/A.%20Solzenicny%20Jeden-
den-Ivana-Denisovice.pdf

Jeden den Ivana Děnisoviče
Alexandr Solženicyn

https://www.audioteka.cz/
https://mistni-knihovna-lubna.webnode.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=YqG1uwhTX2o
https://www.youtube.com/
https://audioteka.com/cz/audiobook/mistri-slova-jeden-den-ivana-denisovice
https://audioteka.com/cz/audiobook/mistri-slova-jeden-den-ivana-denisovice%20%20%20%20%20%20uk%C3%A1zka%20(25%20minut)%20zdarma;%20kompletn%C3%AD%20v%20MP3%20ke%20sta%C5%BEen%C3%AD%20za%20poplatek
https://audioteka.com/cz/audiobook/mistri-slova-jeden-den-ivana-denisovice%20%20%20%20%20%20uk%C3%A1zka%20(25%20minut)%20zdarma;%20kompletn%C3%AD%20v%20MP3%20ke%20sta%C5%BEen%C3%AD%20za%20poplatek
http://knihovnalubna.wz.cz/Povinn%C3%A1%20%C4%8Detba/A.%20Solzenicny%20Jeden-den-Ivana-Denisovice.pdf


Zdroj:
https://mistni-knihovna-lubna.webnode.cz

https://www.youtube.com/watch?v=rMSOvDAyH5c
https://www.youtube.com/watch?v=pxaSillA1uE

  ...a ještě krátká úvahy samotného autora Umberta Ecca, např. o umění v době internetu

  Zdroj:
  https://www.youtube.com/

foto: obalkyknih.cz

https://www.radioteka.cz/detail/CRo_xml_11850291/
     několik ukázek zdarma; v MP3 ke stažení za poplatek

Jméno růže
Umberto Ecco

světová literatura | 20. a 21. století

https://mistni-knihovna-lubna.webnode.cz/_files/200000088-
41a6842a07/Jm%C3%A9no%20r%C5%AF%C5%BEe.pdf

Zdroj:
https://www.radioteka.cz/

https://mistni-knihovna-lubna.webnode.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=rMSOvDAyH5c
https://www.youtube.com/watch?v=pxaSillA1uE
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.radioteka.cz/detail/CRo_xml_11850291/
https://mistni-knihovna-lubna.webnode.cz/_files/200000088-41a6842a07/Jm%C3%A9no%20r%C5%AF%C5%BEe.pdf
https://www.radioteka.cz/


Zdroj:
https://docplayer.cz/

foto: obalkyknih.cz

https://prehravac.rozhlas.cz/audio/2374396
     rozhlasové zamyšlení o autorovi

Komu zvoní hrana
Ernest Hemingway

světová literatura | 20. a 21. století

https://docplayer.cz/4899808-Ernest-hemingway-komu-zvoni-hrana-prelozil-jiri-valja-pro-
nove-vydani-preklad-upravila-marie-fojtova-ernest-hemingway-1940.html

Zdroj:
https://prehravac.rozhlas.cz

https://docplayer.cz/
https://prehravac.rozhlas.cz/audio/2374396
https://docplayer.cz/4899808-Ernest-hemingway-komu-zvoni-hrana-prelozil-jiri-valja-pro-nove-vydani-preklad-upravila-marie-fojtova-ernest-hemingway-1940.html
https://prehravac.rozhlas.cz/


Zdroj:
https://www.megaknihy.cz/

foto: obalkyknih.cz

Král Krysa
James Clavell

světová literatura | 20. a 21. století

https://www.megaknihy.cz/horory-napeti/51811-kral-krysa.html
     možnost zakoupení knihy...

Zajímavý vzdělávací materiál vytvořený v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

http://dum.gymjev.cz/VY_32_INOVACE_03/VY_32_INOVACE_03_03.pdf

Zdroj:
http://dum.gymjev.cz/

http://www.megaknihy.cz/
https://www.megaknihy.cz/horory-napeti/51811-kral-krysa.html
http://dum.gymjev.cz/VY_32_INOVACE_03/VY_32_INOVACE_03_03.pdf
http://dum.gymjev.cz/


Zdroj:
https://www.youtube.com/

foto: obalkyknih.cz

https://www.youtube.com/watch?v=MVGoY9gom50

Kvílení
Allen Ginsberg

světová literatura | 20. a 21. století

Čtení díla samotným autorem ve dvou částech

https://www.youtube.com/watch?v=PJDV9z8XvEo

https://www.youtube.com/watch?v=YIx_khDefNY
    záznam posezení v Knihovně Václava Havla v roce 2016 se vzpomínáním na autora

Zdroj:
https://www.youtube.com/

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MVGoY9gom50
https://www.youtube.com/watch?v=PJDV9z8XvEo
https://www.youtube.com/watch?v=YIx_khDefNY
https://www.youtube.com/


Zdroj:
http://skolasloup.wz.cz/

foto: obalkyknih.cz

Malý princ
Antoine de Saint-Exupéry 

světová literatura | 20. a 21. století

http://skolasloup.wz.cz/studMaterialy/Exupery---Mal-princ.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=vDRz5jpRvB8&t=13s
      poslech audioknihy v interpretaci herce Viktora Preisse

Zdroj:
https://www.youtube.com/

http://skolasloup.wz.cz/
http://skolasloup.wz.cz/studMaterialy/Exupery---Mal-princ.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vDRz5jpRvB8&t=13s
https://www.youtube.com/


Zdroj:
https://web2.mlp.cz
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Mistr a Markétka
Michail Bulgakov

světová literatura | 20. a 21. století

https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/46/06/23/mistr_a_marketka.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=eyLVizvE5gI

Zdroj:
https://www.youtube.com/

https://www.youtube.com/watch?v=ttbJ3ZqTtds

Rozhlasová hra ve slovenštině

https://web2.mlp.cz/
https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/46/06/23/mistr_a_marketka.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eyLVizvE5gI
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ttbJ3ZqTtds


http://knihovnalubna.wz.cz/Povinn%C3%A1%20%C4%8Detba/Rem
arque-Erich-Maria---Na-z%C3%A1padn%C3%AD-front%C4%9B-
klid.pdf

Zdroj:
http://knihovnalubna.wz.cz

světová literatura | 20. a 21. století

https://www.youtube.com/watch?v=8a_FSi5UNRE&feature=youtu.be
Zde je ke zhlédnutí rozbor díla ze zajímavého projektu "Mluvící hlavy FF UK":

Zdroj:
https://www.youtube.com

foto: obalkyknih.cz

Na západní frontě klid
Erich Marie Remarque

Zde je možné zhlédnout film natočený v koprodukci USA / Velká Británie v roce 1979
https://www.youtube.com/watch?v=Yb7d_yA3SAk

Zdroj:
https://www.youtube.com

http://knihovnalubna.wz.cz/Povinn%C3%A1%20%C4%8Detba/Remarque-Erich-Maria---Na-z%C3%A1padn%C3%AD-front%C4%9B-klid.pdf
http://knihovnalubna.wz.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=8a_FSi5UNRE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Yb7d_yA3SAk
https://www.youtube.com/


https://media1.webgarden.name/files/media1:4a4df192cac75.pdf.
upl/John%20Ronald%20Reuel%20Tolkien%20-
%20Spole%C4%8Denstvo%20prstenu.pdf

Zdroj:
https://p2c.webgarden

světová literatura | 20. a 21. století

https://prehravac.rozhlas.cz/audio/3175276
Rozhlasové zamyšlení nad dílem s členy Společnosti přátel J. R. R. Tolkiena:

Zdroj:
https://hledani.rozhlas.cz

foto: obalkyknih.cz

Pán prstenů - Společenstvo prstenu
John Ronald Reuel Tolkien

https://www.radioteka.cz/detail/tmp_8594072278617/
     několik ukázek a možnost stažení v MP3 za poplatek

Zdroj:
https://www.radioteka.cz

https://media1.webgarden.name/files/media1:4a4df192cac75.pdf.upl/John%20Ronald%20Reuel%20Tolkien%20-%20Spole%C4%8Denstvo%20prstenu.pdf
https://p2c.webgarden/
https://prehravac.rozhlas.cz/audio/3175276
https://hledani.rozhlas.cz/
https://www.radioteka.cz/detail/tmp_8594072278617/
https://www.radioteka.cz/
https://www.radioteka.cz/


Petr a Lucie
Romain Rolland

světová literatura | 20. a 21. století
foto: obalkyknih.cz

https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/40/96/17/petr_a_lucie.pdf

Zdroj:
https://search.mlp.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=rI6d6ze1ijA
     audiokniha

Zdroj:
https://www.youtube.com

https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/40/96/17/petr_a_lucie.pdf
https://search.mlp.cz/
https://search.mlp.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=rI6d6ze1ijA
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://portal.rozhlas.cz/


Proměna
Franz Kafka

http://gyza.cz/storage/brozova/franz-kafka---promstna_28.pdf

Zdroj:
http://gyza.cz

Zde je ke zhlédnutí rozbor díla ze zajímavého projektu "Mluvící hlavy FF UK":
 https://www.youtube.com/watch?v=KdroGM_bCPA

Zdroj:
https://www.youtube.com

světová literatura | 20. a 21. století

foto: obalkyknih.cz

https://audioteka.com/cz/audiobook/promena
     desetiminutová ukázka zdarma, možnost stažení v MP3 za poplatek

Zdroj:
https://audioteka.com/cz

http://gyza.cz/storage/brozova/franz-kafka---promstna_28.pdf
http://gyza.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=_kj_gZkotfQ
https://www.youtube.com/watch?v=KdroGM_bCPA
https://www.youtube.com/
https://audioteka.com/cz/audiobook/promena
https://audioteka.com/cz


https://www.audiolibrix.com/cs/Directory/Book/163/Audiokniha-Pygmalion-George-
Bernard-Shaw

                                   krátká ukázka zdarma, možnost stažení v MP3 za poplatek

Zdroj:
https://audioteka.com/cz

Pygmaion
George Bernard Shaw

http://knihovnalubna.wz.cz/Povinn%C3%A1%20%C4%8Detba/Sha
w-Pygmalion.pdf

Zdroj:
http://gyza.cz

Zde je ke zhlédnutí anglický film z roku 1938
 https://www.youtube.com/watch?v=ygBkAcyYkW0

Zdroj:
https://www.youtube.com

světová literatura | 20. a 21. století
foto: obalkyknih.cz

https://www.audiolibrix.com/cs/Directory/Book/163/Audiokniha-Pygmalion-George-Bernard-Shaw
https://audioteka.com/cz
http://knihovnalubna.wz.cz/Povinn%C3%A1%20%C4%8Detba/Shaw-Pygmalion.pdf
http://gyza.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=_kj_gZkotfQ
https://www.youtube.com/watch?v=ygBkAcyYkW0
https://www.youtube.com/


http://files.sposs.webnode.cz/200000418-
a215ea30fc/Styron%20William%20-%20Sophiina%20volba.pdf

Zdroj:
http://files.sposs.webnode.cz

světová literatura | 20. a 21. století

foto: obalkyknih.cz

https://www.prodej-knih.cz/97515-styron-william-sophiina-volba-
audioknihovna.html#description

     od 1. 5. 2020 bude možné zakoupení audioknihy

Zdroj:
https://www.prodej-knih.cz

Sophiina volba
William Styron

http://files.sposs.webnode.cz/200000418-a215ea30fc/Styron%20William%20-%20Sophiina%20volba.pdf
http://files.sposs.webnode.cz/
https://www.prodej-knih.cz/97515-styron-william-sophiina-volba-audioknihovna.html#description
https://www.prodej-knih.cz/


Stařec a moře
Ernest Hemingway

https://www.ebux.cz/index.php?bk=260071&publisher=392
     možnost zakoupení e-knihy

Zdroj:
https://www.ebux.cz

světová literatura | 20. a 21. století

Zde je rozhlasové zamyšlení nad dílem:
 https://vltava.rozhlas.cz/ernest-hemingway-starec-a-more-7977845

Zdroj:
https://vltava.rozhlas.cz
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https://www.supraphonline.cz/album/341654-starec-a-more-mp3-cd?trackId=3822227
     17 ukázek zdarma, možnost stažení v MP3 za poplatek

Zdroj:
https://www.supraphonline.cz

Zde je ke zhlédnutí anglický film z roku 2017 (v angličtině)
https://www.youtube.com/watch?v=Zl0VZRJ3Ur8&t=31s
Zdroj:
https://www.youtube.com

https://www.ebux.cz/index.php?bk=260071&publisher=392
http://gyza.czhttps/www.ebux.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=_kj_gZkotfQ
https://vltava.rozhlas.cz/ernest-hemingway-starec-a-more-7977845
https://vltava.rozhlas.cz/
https://www.supraphonline.cz/album/341654-starec-a-more-mp3-cd?trackId=3822227
https://www.supraphonline.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=Zl0VZRJ3Ur8&t=31s
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Zdroj:
www.gympt.cz/

Sto roků samoty
Gabriel García Márquez

https://media1.webgarden.cz/files/media1:510a713e70291.pdf.up
l/Marquez%2520G.%2520G.%2520-%2520Sto_roku_samoty.pdf

Zdroj:
https://media1.webgarden.cz

světová literatura | 20. a 21. století

Zde je ke zhlédnutí rozbor díla ze zajímavého projektu "Mluvící hlavy FF UK":
 https://www.youtube.com/watch?v=t0Ak6nYSpkA&feature=youtu.be

Zdroj:
https://www.youtube.com

foto: obalkyknih.cz

http://www.gympt.cz/studium/opvk/cesky_jazyk/8_11.pdf

...a zde je zajímavý projekt prachatického gymnázia

http://www.gympt.cz/
https://media1.webgarden.cz/files/media1:510a713e70291.pdf.upl/Marquez%2520G.%2520G.%2520-%2520Sto_roku_samoty.pdf
https://vltava.rozhlas.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=_kj_gZkotfQ
https://www.youtube.com/watch?v=t0Ak6nYSpkA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t0Ak6nYSpkA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/
http://www.gympt.cz/studium/opvk/cesky_jazyk/8_11.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_kj_gZkotfQ


Tracyho tygr
William Saroyan

http://www.bibliohelp.cz/sites/default/files/fulltext/Tracyho_tygr.pdf

Zdroj:
http://www.bibliohelp.cz

https://www.radioteka.cz/detail/tmp_8594072277504/
     několik ukázek zdarma, možnost stažení v MP3 za poplatek

Zdroj:
https://www.radioteka.cz/

světová literatura | 20. a 21. století

foto: obalkyknih.cz

http://www.bibliohelp.cz/sites/default/files/fulltext/Tracyho_tygr.pdf
http://www.bibliohelp.cz/
https://www.radioteka.cz/detail/tmp_8594072277504/
https://www.radioteka.cz/


Zdroj:
https://web2.mlp.cz
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Velký Gatsby
Francis Scott Fitzgerald

světová literatura | 20. a 21. století

https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/50/74/32/velky_gatsby.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=azGqOKh1-
V4&list=PL8BaQytwPEqCmiB287vBfgIaLQfBDcDnA

Zdroj:
https://www.youtube.com/

     poslech v sedmi částech

https://web2.mlp.cz/
https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/50/74/32/velky_gatsby.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=azGqOKh1-V4&list=PL8BaQytwPEqCmiB287vBfgIaLQfBDcDnA
https://www.youtube.com/

