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GEORGE  ORWELL – FARMA ZVÍŘAT 
 
 
SEDM  PŘIKÁZÁNÍ 

1. Každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel. 
2. Každý, kdo chodí po čtyřech nohách nebo má křídla, je přítel. 
3. Žádné zvíře nebude chodit oblečené . 
4. Žádné zvíře nebude spát v posteli. 
5. Žádné zvíře nebude pít alkohol. 
7. Všechna zvířata jsou si rovna. 

… 
 
A Benjamin poprvé porušil svoji zásadu, když jí přečetl, co je na zdi napsáno. Nebylo tam nic mimo 
jediného přikázání. To znělo: 
 
VŠECHNA  ZVÍŘATA  JSOU SI ROVNA, 
ALE  NĚKTERÁ 
JSOU SI ROVNĚJŠÍ 
 
A tak potom už nebylo zvířatům divné, že druhý den prasata, která dohlížela na práci na farmě, měla 
všechna v paznehtech bič. Nepřipadalo jim zvláštní ani to, že si prasata koupila rádio, objednala 
zavedení telefonu a předplatila různé noviny. Nebylo nic neobyčejného na tom, když se Napoleon 
procházel po zahradě farmy s dýmkou v rypáku – ani když si prasata navlékala obleky ze šatníku pana 
Jonese. 
 
 

1. Jak se změnily poměry na farmě? Kdo začal ostatním zvířatům vládnout? 
2. Proč myslíte, že autor zvolil toto zvíře? Najděte další, kterými lidé označují negativní vlastnosti.  
3. Jakou společnost autor zachytil?  
4. Uveďte motiv použitý z Bible. Vysvětlete. 
5. Vysvětlete nové přikázání. 
6. Dílo nese označení pohádkový příběh. Co má společného s pohádkou a v čem se od ní liší? 
7. Jaké morální pravidlo považujete důležité pro svůj život? 
8. Charakterizujte jazykovou stránku. 
9. Najděte hanlivě zabarvené slovo. Vysvětlete, co znamená. 
10. Odstraňte zápory z formulace: Nebylo nic neobyčejného. 
11. Zdůvodněte interpunkci v prvním souvětí. 
12. Najděte synonyma ke slovu divný. 
13. Proveďte slovotvorný  slova neobyčejný. Jaké je základové slovo? 
14. Najděte slova cizího původu. 

 
 
 
 
 
 

 

 



1.Na začátku si všechna zvířata měla být rovna. Později se prasata začala vyvyšovat. Soustředila na sebe 
moc a  začala přísně vládnout ostatním. 
2. Oslovení „prase“ se v lidské společnosti označuje jako nadávka. Označuje člověka, který je líný, 
zanedbaný nebo se nevhodně chová, je nevypočitatelný, zákeřný. K dalším patří: krysa – zlý, zákeřný, 
nečistý, kráva, husa – hloupá. 
3. Totalitní společnost. 
4. Starý zákon obsahuje desatero božích přikázání. Jsou to morální pravidla, podle kterých se mají lidé 
řídit. V knize si pravidla stanoví zvířata, aby si vytvořila spravedlivou společnost. 
5. Nové přikázání říká, že jsou si všichni rovní, ale někteří mají více privilegií než ostatní. 
6. Zvířata vystupují jako lidé. Na rozdíl od pohádky nezvítězí dobro nad zlem. 
7. Individuální odpověď. 
8. V textu je užita spisovná čeština. 
9. Rypák. Jedná se o prodloužené nozdry u prasat. 
10. Vše bylo obyčejné. 
11. Souvětí se skládá ze dvou vět. Z hlavní věty: každý je nepřítel. V ní je vložena vedlejší věta: kdo 
chodí po dvou nohách. 
12. Podivný, zvláštní, neobvyklý, neobyčejný, podezřelý. 
13. Kořen - obyč, předpona – ne, přípona - ej- n, koncovka- ý. Základové slovo je obyčejný. 
14. Rádio, telefon, farma. 
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