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ERNEST  HEMINGWAY –  KOMU  ZVONÍ  HRANA 
 
Robert Jordan spatřil asi padesátiletou ženu, skoro stejně mohutnou jako Pablo a skoro stejně širokou 
jak dlouhou, v černé vesnické sukni a blůze, v tlustých vlněných punčochách na tlustých nohou, 
v černých střevících s provázkovými podešvemi, jejíž snědá tvář by mohla sloužit za model žulovému 
pomníku. Měla veliké, ale hezké ruce a husté kadeřavé černé vlasy, na krku stočené do uzlu. 
… 
„ Hola,“ řekla Robertu Jordanovi a s úsměvem mu podala ruku. „ Jak se vede a jak se daří republice?“ 
„Dobře,“ řekl a opětoval její pevný stisk. „ Mně i republice.“ 
„ To jsem ráda,“ odpověděla. S úsměvem se mu zadívala do obličeje a on si povšiml, že má pěkné šedé 
oči. „ Přišels, abychom vyřídili další vlak?“ 
„ Ne,“ řekl Robert Jordan a okamžitě k ní pocítil důvěru. „ Most.“   
„ No es nada,“ řekla. „ Most, to není nic. Kdypak vyřídíme další vlak, když teď máme koně?“ 
 
 

1. Jak se jmenuje hlavní hrdina a  jaký má úkol? 
2. V jaké zemi  a v jaké době se děj odehrává? Doložte z ukázky. 
3. Shrňte obsah rozhovoru. 
4. Jaký slohový postup je použit v úvodu ukázky? 
5. Jaké vlastnosti byste přisoudili hlavnímu hrdinovi? 
6. Byli byste pro něco ochotni riskovat život? 
7. Najděte v textu přirovnání. 
8. Jaká je tvář ženy, když je o ní  řečeno, že by mohla sloužit za model žulovému pomníku? 
9. Vytvořte popis Vám blízké osoby. 
10. Charakterizujte jazykovou stránku ukázky. 
11. Od slova padesátiletou vytvořte číslovku základní a druhovou. 
12. Vysvětlete slova: blůza, podešev, kadeřavý. 
13. Jak taková slova dnes nazýváme? 
14. Proč se v souvětí: „Jak se vede a jak se daří republice?“ nepíše čárka? 
15. Ve větě „ Přišels, abychom vyřídili další most?“ je použita otázka zjišťovací nebo doplňovací? 

Změňte otázku na opačnou: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Odpovědi: 
1. Robert Jordan. Má vyhodit do povětří most. 
2. Ve Španělsku za občanské války. „ No es nada,“ – španělština. „ Jak se vede a jak se daří 

republice?“ 
3. Jordan říká, že jejich dalším úkolem není vyhodit vlak ale most. 
4. Popis. 
5. Odvážný, rozhodný. 
6. Individuální odpověď. 
7. Mohutnou jako Pablo, širokou jak dlouhou. 
8. Ostře řezané, tvrdé rysy. 
9. Individuální odpověď. 
10. Spisovná čeština. Pro větší autentičnost užita španělská věta. 
11. Padesát. Padesátery. 
12. Blůza – horní část oděvu, halenka. Podešev – spodek obuvi. Kadeřavý - kudrnaté, zvlněné vlasy. 
13. Archaismy. 

      18. Jedná se o dvě vedlejší věty stejného druhu. 
      19. Zjišťovací. Doplňovací: Proč jsi přišel?   
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