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Pracovní list 

 

       __________________________________ 

1. Do textu pověsti doplň chybějící písmena (i, í, y, ý, ů, ú, ě): 

 

Pověst o Samsonovi 

Se stavbou radn__ce je spojena pov__st o Samsonovi, jak je nazývána socha, která stávala od 

roku 1820 do roku 1957 na rohu protějš__ far__. O ní uvád__ lidová podán__, že představuje silného 

člov__ka, kter__ pomáhal stav__t budovu staré radn__ce. Silák př__šel ke konšel__m př__hlásit se o 

prác__. Těm se d__věř__vý silák zalíbil, př__jali jej a slíbili mu, že dostane větší odm__nu za 

vykonanou prác__, když bude nosit velké kamen__ a kvádr__, aby stavba r__chlej__ pokračovala. To 

se také stalo. Kd__ž však byla stavba dokončena a milý silák si šel pro slíbenou odm__nu ke 

konšel__m, ti se mu vysmáli. To ho tak rozzlobilo, že sotva dostav__nou budovu vlastn__ma rukama 

op__t rozmetal. Tak se př__b__h o Samsonovi z Bible proměn__l v litvínovskou pov__st. 

 

2. Doplň slova k oběma příslovím, která se k této pověsti vztahují:  

a) Kdo seje vítr, ……………… bouři. 

b) Na hrubý pytel ……………. záplata. 
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3. Šipkou spoj ty části, které k sobě patří.  

Když se kácí les,……………….   půl je hotovo. 

Není všechno zlato…………….   tak lítají třísky. 

Lepší vrabec v hrsti,……..........   železná vrata otvírá. 

Koho chleba jíš,……………….   co se třpytí. 

Mluviti stříbro, ……………….   pro něco dobré. 

Nemusí pršet, …………………   stačí, když kape. 

Oheň je dobrý sluha, ………….   mlčeti zlato. 

S chutí do toho,……………….   nežli holub na střeše. 

Všechno zlé je…………………   toho píseň zpívej 

Dobré slovo i…………………   ale zlý pán. 

 

 

4. Napiš vlastními slovy, o čem vypráví Pověst o Samsonovi. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________ 

5. Namaluj radnici a siláka Samsona podle textu, který sis přečetl. 

 

 


