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Národní obrození 
 

 

1) Vylušti křížovku. Kdo je autorem díla, které vyšlo v tajence. 

 

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            

 

 1. Autor Česko-německého slovníku. (příjmení) 

 2. Sběratelka pohádek a spisovatelka. Mezi její nejznámější díla patří Babička, nebo 

    třeba V zámku a v podzámčí. (příjmení) 

 3. Divadelní hra, ve které zazněla píseň Kde domov můj, se nazývá _________ aneb 

    Žádný hněv a žádná rvačka.  

 4. Malíř, který významně přispěl k výzdobě národního divadla. (příjmení) 

 5. Autor knihy Dějiny národu českého v Čechách i na Moravě, ve své době jedné 

    z nejčtenějších publikací. (příjmení) 

 6. Organizace, která vznikla v době národního obrození. Jejím heslem bylo: 

    „V zdravém těle zdravý duch.“ 

 7. Autor textu naší národní hymny. (příjmení) 

 

Tajenka: ______________________________ 

Autor: ________________________________ 
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2) Odkud znáš tyto portréty? Víš, kdo je na nich vyobrazen? (Napiš pod obrázek.) 

 

Tyto portréty jsou vyobrazeny na ____________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V době národního obrození někteří spisovatelé pohádky nejen psali, ale také je sbírali. Mezi 

tyto spisovatele patřili Božena Němcová a Karel Jaromír Erben, který je autorem 

následujícího úryvku.  

 

Když potom zase dolů přišel a pověděl otci, co viděl a kterou pannu si vyvolil, 

zasmušil se starý král, zamyslel se a řekl: „Zles učinil, synu můj, žes odkryl, co bylo 

zastřeno, a v nebezpečenství velké pro to slovo ses vydal. Tato panna je v moci zlého 

černokněžníka v železném zámku zajata. Kdokoli se pokusil, aby jí odtud vysvobodil, 

nikdo se ještě nevrátil. Ale co se stalo, odestát se nemůže; dané slovo je zákon. Jdi, pokus 

se o štěstí své a zdráv se mi domů zase vrať!“ 

Králevic rozloučil se s otcem, vsedl na koně a jel si pro tu nevěstu. I přišlo mu jet velkým 

lesem, a tím lesem jel pořád, až se mu pak cesta ztratila. A když tak v houští a mezi 

skalím a bažinami s koněm bloudil, nevěda kudy kam, slyšel za sebou někoho volat: „Hej, 

počkejte!“ 

Králevic se ohlédl a viděl vysokého člověka, jak za ním pospíchá. „Počkejte a vemte mne 

s sebou, a vezmete-li mne do služby, nebudete toho litovat.“ 

„Kdopak jsi,“ řekl králevic, „a co umíš dělat?“ 

„Jmenuju se Dlouhý a umím se natahovat. Vidíte tamhle na té vysoké jedli ptačí hnízdo? 

Já vám to hnízdo sundám a netřeba mi ani nahoru vylézt.“ 

___________________ ____________________ 
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3) Ze které pohádky je tento úryvek? Napiš ještě jednu pohádku od K. J. Erbena a 

jednu od B. Němcové. 

 

Název pohádky: ___________________________________________________________ 

Pohádka od K. J. Erbena: ___________________________________________________ 

Pohádka od B. Němcové: ___________________________________________________ 

 


