
Úkoly z ČJ:  
V tomto týdnu si zopakujete z literatury K. H. Máchu a K. J. Erbena. Vyhledáte a 
doplníte do pracovního listu informace o B. Němcové. A nastudujete Májovce a J. 
Nerudu. V týdnu od 14. 12. pracovní listy č. 1 a 2 přinesete vyplněné a budete umět 
níže přiložené informace o Májovcích a Nerudovi.  
 
Pracovní list č. 1 - Karel Hynek Mácha, Karel Jaromír Erben 

1. Který z těchto dvou spisovatelů žil delší dobu, který žil kratší dobu?  
2. Který z těchto spisovatelů měl dvojče, které zemřelo?  
3. Který z uvedených spisovatelů byl vášnivým cestovatelem. 
4. Který z uvedených spisovatelů vyhledával romantická místa spojená s historií a 

krásy přírody. 
5. Který z uvedených spisovatelů při studiu hradeckého gymnázia si sám obstarával 

výdělek –hraním na klavír. 
6. Který z uvedených spisovatelů se měl stát učitelem po jeho dědečkovi a strýcovi. 

Proč se nestal učitelem?  
7. Který z těchto spisovatelů umřel na cholerinu, mírnější formu cholery, projevující se 

dávením a průjmy.  
8. U kterého ze spisovatelů jsou školní začátky spojeny s farní školou při kostelu 

svatého Petra na Poříčí, obsazovanou křížovnickým řádem? 
9. Jaké bylo původní příjmení předků Erbena?  
10.Jeden z uvedených spisovatelů v letech 1831 až 1832 navštěvoval přednášky 

Josefa Jungmanna, jenž povzbuzoval své žáky k literární činnosti 
11.Kdo z uvedených spisovatelů patřil k představitelům českého romantismu. 
12.Který ze spisovatelů chtěl napsat čtyřdílný román Kat, ale jeho části Vyšehrad, 

Valdek a Karlův tejn zůstaly pouze v náčrtcích.  
13.Jak se jmenovala jediná dokončená část románu Kat.  
14.Kdo napsal Pouť krkonošskou, Návrat, Klášter sázavský, Valdice, Rozbroj světů či 

Sen. 
15.Kdo napsal Máj?  
16.Do jakého literárního druhu zařadíte Máj?  
17.Jmenuj tři hlavní postavy Máje. 
18.  Popisovaná krajinná scenérie Máje se váže ke skutečné krajině v okolí jakého 

kraje? 
19.Jmenuj pohádky, které napsal K. J. Erben. 
20.Jak se jmenuje nejznámější básnická sbírka Erbena?  
21.Kolik balad obsahuje?  
22.Název 13 balady, která vyšla až ve druhém vydání. 
23.V které baladě najdeme truchlící sirotky na hrobě své matky,  která se převtělí 

v květ mateřídoušky, podává naději lidem milujícím svou vlast, víru v lepší 
budoucnost?  

24.V které baladě dochází k přeměně člověka za mrtvolu.  
25.Která balada je pohádkově laděná s křesťanskými motivy.  
26.V kterých dvou baladách mají významnou roli nadpřirozené bytosti, které zasahují. 
27.V kterých dvou baladách najdeme kontrastní motivy štěstí a smutku, lásky a smrti. 
28.V kterých baladách dochází k mravnímu narušení vztahu mezi matkou a dítětem. 
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Pracovní list č. 2 
Božena Němcová 
Narodila se ve Vídni roku ………………. a zemřela v Praze roku ……..…. Je nejznámější 

………………….. ………………………. .  O datumu narození a kdo byli její rodiče se 

vedou ………………………. . Dětství a mládí strávila v 
………………….……………………… ………………………….. u České Skalice. Na malou 

Barunku (Boženu) zapůsobila její babička, tkadlena z Náchodska, jménem 
…………………..       ………………………. . V 17 letech se Němcová provdala na nátlak 

matky za 32letého úředníka finanční stráže Josefa Němce.  Ten patřil k uvědomělým 

vlastencům, pro své národní cítění však nebyl oblíben u svých nadřízených a byl často 
překládán z místa na místo. Rodina se tak velmi často ……………………….. (Praha, 

Chodsko, Červený Kostelec, Litomyšl, Slovensko). Existenční situace rodiny proto nebyla 
………………, mnohdy trpěli ……………… . V manželství nebyla ………………… . Velký 

význam pro Němcovou měl také její pobyt na Chodsku (1845 – 1848), kde poznávala život 

………………….. lidu, studovala lidové …………… . Za svých pobytů v Praze se stýkala s 
vlastenecky smýšlejícími vzdělanci a literáty. 

B. Němcová měla …………….. děti (……………………, Karla, Theodora a Jaroslava).  
Napsala:  

Národní báchorky a pověsti, Slovenské pohádky a pověsti.  Ke známým jejím pohádkám 

patří: 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. . 
Dále psala vesnické povídky: (Divá Bára, Karla, Pohorská vesnice, V zámku a podzámčí, 

Babička). Přiřaď jednotlivé názvy k povídkám.  

Povídka o chlapci, kterého matka vydává za dívku, aby ho zachránila před vojnou. 
…………………………… 

Vše podstatné se odehrálo v  ratibořickém údolí na Starém bělidle. Vyprávění zachycuje 
život od příjezdu babičky a líčí život a proměňující přírodu v jednotlivých obdobích roku. 

Poukazuje  na harmonický život prostých lidí. Literárně ztvárňuje babičku - dokonalého a 

moudrého člověka. Zvláštní pozornost autorka věnovala příběhu o Viktorce, která se 
pomátla.   …………………………………….  

Povídka o odvážné dívce, která překoná strach a pověry, aby pomohla své přítelkyni od 
nemilého nápadníka.  ………………………………………………….. 

Povídka konfrontující prostou upřímnost  vesnického života s pokryteckým prostředím 

zámecké šlechty. …………………………………………………….. 
Děj se odehrává v Ratibořicích, na Domažlicku a na Slovensku. …………………,,,,,,,,,, 

 

 


