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Titul/název - jak název hodnotíš? 

Farma zvířat  

~ Myslím si, že název knížku vystihuje a podle mě k ní sedí. 

 

 O čem kniha je? 

Kniha je o Panské farmě (později Farma zvířat) a především o zvířatech, které 

na ní žijí. Starému Majorovi se jedné noci zdál sen o revoluci zvířat a jelikož, jak 

sám řekl, brzy zemře, apeloval na zvířata obývající farmu, aby se lidem 

postavila, vyhnala jejich pána a ostatní lidi z farmy, a nakonec se sama 

rovnoprávně ujala práce na farmě. Poté co Starý Major zemře, se zvířatům 

skutečně povede získat farmu pro sebe. Tu pak slavnostně přejmenují z Panské 

farmy na Farmu zvířat. Tři prasata (Kuliš, Napoleon a Pištík) se ujmou jakého si 

pomyslného vůdcovství na farmě. Ze začátku se snaží, aby zvířata měla za to, že 

je takto vše nejlepší a musí jim věřit, že jejich názory a tvrzení jsou správná a 

pravdivá. Když jsou si prasata jistá, že si důvěru zvířat skutečně získala, začala 

na farmě pomalu a zákeřně rozpoutávat peklo ještě horší, než když na farmě 

vládl člověk. 

Kde se odehrává?  

Vzhledem k opakovaným zmínkám si myslím, že se příběh odehrává v Anglii. 

V jaké době se odehrává? 

https://cs.wikipedia.org/wiki/25._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1903
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1950


Řekla bych, že v době, ve které autor sám žil. Někdy ve 40. letech 20. století. 

 

Jaké postavy vystupují? 

Kniha je román psaný formou bajky, a tudíž, v ní vystupují především zvířata domácí 

s lidskými vlastnostmi. Troufám si říct, že příběh nemá hlavní postavu.  

Vystupují v ní již zmíněná prasata Pištík, Napoleon a Kuliš. Dalšími důležitými 

postavami jsou statný a poslušný kůň Boxer a dobrosrdečná klisna Lupina. Další pak 

stále deprimovaný osel Benjamin a koza Majka, která asi jako jediná mimo prasat 

uměla lépe číst.  

 

Co se ti líbí a co se ti nelíbí? 

Na knížce se mi líbí především myšlenka, kterou nese a to, jak autor vystihl 
situaci, která tou dobou skutečně nastávala… Knížka vás neustále nutí zamýšlet 
se nad minulostí i přítomností a donutí vás zaměřit se a zamyslet nad krutou 
realitou a to dokonce i dlouho poté, co knížku dočtete, což beru jako jedno 
velké plus, jelikož takto zaujmout čtenáře umí opravdu málo knih. Zároveň je 
příběh napsán tak, aby jej mohli pochopit i mladší čtenáři. Nejvíce se mi líbí 
konec knížky a neskutečně mi k němu sedí onen slavný citát: „Všichni jsou si 
rovni, ale někteří jsou si rovnější.“ Upřímně mám knížku opravdu ráda a ještě 
jsem nenašla nic, co by se mi na ní přímo nelíbilo, nebo něco, na co bych mohla 
napsat nějakou konstruktivní kritiku. 

 



 


