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PRACOVNÍ LIST A
John Steinbeck
O myších a lidech
VýŸatek
UmĢlecký text
„Povídej mi zas jako jindy,“ loudil chytrácky Lennie.
„A co ti mám povídat?“
„O tĢch druhejch a o nás.“
George zaēal: „Takovej ēlovĢk, co chodí jako my po ranēích, nemá žádnou rodinu. NastƎádá si pár
šesƛákƽ a zas je rozfofruje. Je na tom svĢtĢ jako kƽl v plotĢ...“
„Ale s náma je to jiný!“ vykƎikl blaženĢ Lennie. „Povídej teě nás.“
George chvilku mlēel. „Ale s náma je to jiný,“ zaēal potom.
„Protože...“
„Protože já mám tebe a...“
„A já zas tebe. My pƎece máme jeden druhýho, a tak se jeden stará o druhýho,“ rozjásal se
Lennie.
Volným prostranstvím zavál lehký veēerní vánek, listí zašelestilo a po zelené tƽŸce vypluly proti
proudu vĢtrné vlnky. A znovu se ozvalo volání mužských hlasƽ, tentokrát mnohem blíž než pƎedtím.
George smekl klobouk. „Sundej si, Lennie, klobouk,“ vyzval ho vratkým hlasem. „Ten vzduch dĢlá
dobƎe.“
Lennie sŸal poslušnĢ klobouk a položil ho pƎed sebe na zem. Stín v údolí zmodral ještĢ víc, rychle
pƎicházel veēer. Po vĢtru se k nim z houští donesly praskavé zvuky.
„Povídej, jaké to bude,“ žadonil Lennie.
George už chvíli poslouchal ony vzdálené zvuky. Na chviliēku nabral schopnost jednat. „Koukej
se, Lennie, pƎes Ǝeku a já ti budu povídat, ty to budeš mít skoro pƎed oēima.“
Lennie otoēil hlavu a zahledĢl se pƎes tƽŸku a na zšeƎující se svahy Gabilských hor.
„Budeme mít malé hospodáƎstvíēko,“ zaēal George. Sáhl do zadní kapsy kalhot a vytáhl
Carlsonovu lugerovku; odklapl pojistku a ruka i pistole ležely na zemi za Lennieho zády. Díval se na
jeho zátylek, na místo, kde se páteƎ spojovala s lebkou. Od Ǝeky ve smĢru proti proudu zavolal nĢjaký
muž a jiný muž na to odpovĢdĢl.
„Tak dál!“ pobízel Lennie.
George zvedl pistoli a jeho ruka se chvĢla; spustil zas ruku na zem.
VýŸatek
NeumĢlecký text
Bajo, Vašek (1994), Valenta, Müller (2003, s. 39) zmiŸují tyto znaky: zvýšenou závislost na
rodiēích, infantilnost, sugestibilitu a rigiditu v chování, nedostatky v osobní identifikaci a ve vývoji
„já“, opoždĢní v psychosexuálním vývoji, nerovnováhu v aspiraci a výkonu, poruchy
v interpersonálních vztazích a v komunikaci, malou pƎizpƽsobivost sociálním požadavkƽm, citovou
vzrušivost, zpomalenou chápavost, ulpívání na detailech, sníženou mechanickou a logickou pamĢƛ,
nedostateēnou slovní zásobu a neobratnost ve vyjadƎování, impulzivitu, hyperaktivitu nebo
zpomalené chování a Ǝadu dalších projevƽ. DĢti s mentálním postižením si ēasto nedokážou odƎíci
nĢco bezprostƎednĢ žádoucího ani kvƽli vĢci mnohem zajímavĢjší a dƽležitĢjší, která je ale ēasovĢ
vzdálená. Citová a volní labilita, impulzivnost, obvykle také agresivita jsou projevy nezralé osobnosti.
To vede ēasto k bezmyšlenkovitým reakcím na vnĢjší podnĢty.
(KateƎina ROSECKÁ: Postoje spoleēnosti k osobám s mentálním postižením, upraveno)
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STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY
1. charakteristika umĢleckého textu (s využitím vĢdomostí získaných pƎeētením celého díla
a s orientaēním zasazením do literárnĢhistorického kontextu)
- zasadit výŸatek do kontextu díla; tvrzení zdƽvodnit
- analyzovat situaci zachycenou ve výŸatku
- analyzovat vypravĢēe a zpƽsob vyprávĢní
- charakterizovat postavy vystupující ve výŸatku a jejich vzájemný vztah
- analyzovat ēas a prostor výŸatku
- charakterizovat jazykové prostƎedky a jejich funkci v textu
- zasadit Steinbeckovu tvorbu do kontextu svĢtové literatury
2. charakteristika neumĢleckého textu
- postihnout souvislost mezi texty; najít pasáže, které lze vztáhnout k umĢleckému textu
- urēit funkēní styl a dominantní slohový postup; tvrzení zdƽvodnit
- charakterizovat stylotvorné jazykové prostƎedky a jejich funkci v textu
- charakterizovat pravdĢpodobného adresáta textu
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