
Sir Arthur Conan Doyle (poznámky do zošita) 

 škótsky spisovateľ 

 narodil sa 22.5.1859 v Edinburghu v Škótsku 

 zomrel 7.6.1930 v Crowborough vo Veľkej Británii 

 vyštudoval za lekára  

 v roku 1902 bol povýšený do rytierskeho stavu, za                    

jeho prácu v poľnej nemocnici v  Južnej  Afrike / titul sir / 

 „otec“ Sherlocka Holmesa 
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Obsah:         

Keď sa prudký a nahnevaný vedec profesor George Challenger 

rozhodne vystúpiť v londýnskej akadémii s tvrdením, že dinosaury 

nevymreli a ešte aj dnes žijú 

na akejsi náhornej plošine 

stratené kdesi uprostred 

Južnej Ameriky neďaleko 

Amazonky, celá vedecká obec ho roznesie na kopytách. Mladý 

reportér Edward "Ned" Malone,  ktorý je z lásky ochotný podstúpiť 

akékoľvek  nebezpečenstvo, len aby si získal srdce neprístupnej 

Gladys,  známy lovec sir John Roxton  a „neveriaci Tomáš“ 

profesor Summerlee   spoločne  s Challengerom  zorganizujú 

výpravu,  ktorá v prípade  úspechu otrasie základmi celého 

civilizovaného sveta. Expedícia  sa vydá  do útrob juhoamerického 

pralesa, kde na náhornej plošine, celkom odrezanej od sveta, ešte 

žijú obrovské predhistorické zvieratá, ktoré sa tam v autorovej 

fantázii zachovali až do 20. storočia. Na účastníkov výpravy čakajú 

naozaj nevídané dobrodružstvá: boj s dinosaurami, pterodaktylmi a 

inými opachami, ktorým guľka z pušky vôbec neublíži, zajatie u 

krvilačných ľudoopov a poznávanie rastlín a živočíchov, aké žili na 

Zemi v období druhohôr. 

Kniha bola prvýkrát sfilmovaná už v r. 1925 v čiernobielej verzii. 

Na ten obraz nikdy nezabudnem / úryvok z románu Stratený svet / 

Prečítaj si úryvok v učebnici  Literárnej výchovy na strane  95 a odpovedz na nasledovné otázky. 

1. Príbeh rozpráva: 

a/ profesor Challenger lordovi Roxtonovi 

b/ lord Roxton mladému novinárovi 

c/ mladý novinár, ktorý ho zažil spolu s profesorom Challengerom a lordom Roxtonom 

d/ lord Roxton profesorovi Challengerovi 

 

2. Vysvetli svojimi slovami slovné spojenie „ naše mená nezaniknú s našimi telami“. 
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3. Novinár poznal lorda Roxtona ako človeka, ktorý bol: 

a/ stále nespokojný 

b/ pokojný a vždy upravený 

c/ špinavý, ale spokojný 

d/ pokojný, ale uhundraný 

 

4. Ľudoopi mali: 

a/ veľmi bystrý  zrak  

b/ veľmi dobrý čuch 

c/ slabý  sluch 

d/ slabý zrak 

 

5. Boli podľa lorda Roxtona  ľudoopi, s ktorými sa stretli, „ chýbajúci článok vývoja“ ? 

 

áno – nie 

 

6. Ľudoopi pri prepade odniesli z tábora: 

a/ všetko 

b/ zbrane 

c/ zbrane a jedlo 

d/ všetko jedlo 

 

7. Ľudoopi sa pohybovali: 

a/ úplne vzpriamene 

b/ občas sa hornými končatinami dotkli zeme 

c/ stále na štyroch 

d/ skokom 

 

8. Ľudoopom pri pohybe najviac vyhovoval: 

a/ okraj planiny 

b/ otvorený terén 

c/ hustý les 

d/ voda 

 

 

9. Doplň: Ľudoop, ktorý stál pri profesorovi Challengerovi, sa od neho odlišoval iba 

.................................................................................................................................................. 

 

...........................................    a nízkym splošteným ........................................... . 

 

10. Veta „ V ostatnom bol vládca ľudoopov skvelou karikatúrou profesora.“ vyjadruje, že: 

a/ si profesor z ľudoopa robil posmech 

b/ ľudoop vyzeral  hrozivo 

c/ ľudoop bol ako zle vytvorený a smiešne vyzerajúci dvojník profesora Challengera 

d/ ľudoop mal dokonalý výzor 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


