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Odlet ptáků – Božena Němcová 

Vypracoval:________________________ 

 

 

Tu slyšely nad sebou šumot křídel, a když pozdvihly zraky vzhůru, viděly povětřím veslovat 

hejno ptáků.  

„To jsou divoké husy," pravila babička; „těch neletí nikdy mnoho, jedna rodina jen, a mají v 

letu jiné řadění; podívejte se, dvě letí napřed, dvě vzadu, ostatní vždy jedna vedle druhé, na délku 

nebo na šířku, ledaže se někdy do půlkola zatočí. Kavky, vrány, vlaštovice letí ve velikých hejnech, 

několik jich letí napřed, ti hledají místa k odpočinku pro druhé, a vzadu a po stranách letí stráž, která 

hájí v čas nebezpečenství samičky a mláďata, neboť se mnohdy setkají s nepřátelským hejnem a pak 

začne vojna."  

„Ale babičko, jakpak mohou vést ptáci vojnu, když nemají rukou, aby mohli držet šavle a 

flinty?" otázal se Vilím.  

„Ti vedou vojnu svým způsobem a přirozenou jim zbraní. Zobáky sekají se a křídly tlukou do 

sebe tak krutě jako lidé ostrou zbraní; pokaždé jich při takových vojnách mnoho spadne." 

„To jsou hloupí," povídal si Jan.  

"Inu, milý hochu, lidé mají rozum, a také se perou pro málo a pro nic, až se uperou do smrti," 

odpověděla babička, vstala z lavičky a pobídla děti k odchodu. 

 

 

1. Vysvětli pojmy: 

pozdvihli zraky vzhůru _______________________________________________________ 

povětřím veslovat ___________________________________________________________ 

 

2. O kterých ptácích se babička v ukázce zmiňuje? 

___________________________________________________________________________ 
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3. Kdy je čas nebezpečenství pro samička a mláďata? 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Čím se ptáci brání? 

___________________________________________________________________________ 

5. Úryvek je z knihy Babička. Vyhledej, kde se děj celé knihy odehrává. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Jak se jmenují děti, které v ukázce vystupují? 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Jak se jmenuje hlavní dětská postava v knize Babička? 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Vyhledej, kdy Božena Němcová žila a jaká další díla vytvořila. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


