Výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.4.00/21.3569

Šablona:

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název materiálu:

VY_32_INOVACE_07‐03_BOŽENA NĚMCOVÁ

Tematická oblast:

Český jazyk ‐ literární výchova

Autor:

Mgr. Jana Šindelářová

Ročník:

1.‐5.

Datum vytvoření:

18. 2. 2014

Výstižný popis způsobu
využití, metodické
pokyny:

Seznámí se s nejznámějšími díly pro děti a mládež
Boženy Němcové, čte s porozuměním, vyhledává
odpovědi na otázky nebo výběr z možností v textu,
pracuje s knihou a textem
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Přečti si pohádky Boženy Němcové a vyber správné možnosti.
1. V pohádce Neohrožený Mikeš je Hlavní postava: a) kovářem
b) řezbářem
c) mlynářem

2. Aby Bohdanka v pohádce Sedmero krkavců vysvobodila své bratry musela:
a) upříst pro knížete zlaté nitě a vyslovit zaklínadlo
b) vypěstovat len, upříst nitě a utkat košile, celou dobu si s knížetem povídat
c) vypěstovat len, upříst nitě, utkat z nich košile a celou dobu zůstat němá

3. V pohádce O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku princ Silomil svou neposlušností vysvobodil:
a) Mrakomora
b) krále ohně
c) krále deště

4. Ve filmové pohádce Jak si zasloužit princeznu měl hlavní hrdina dva bratry. Kolik bratrů měl
Šternberk v původní stejnojmenné pohádce? Vyhledej a zapiš: ……………………………………………

5. Princezna se zlatou hvězdou na čele musela odejít z rodného zámku, protože:
a) si ji chtěl vzít za ženu její bratr Radovan
b) si ji chtěl vzít za ženu její vlastní otec
c) si ji chtěl vzít za ženu král Kazisvět

6. V pohádce Potrestaná pýcha odejde princezna Krasomila od svého otce jako manželka zahradníka
Míroslava. Ten je ve skutečnosti králem sousedního království. Když přijdou na jeho zámek:
a) Všichni je úslužně vítají
b) Míroslav nechá svou ženu zaměstnat v kuchyni
c) Míroslav prozradí kdo je a svou ženu vyžene zpět domů

7. Děj nejslavnějšího díla Boženy Němcové Babička se odehrává v okolí zámku ………..
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. Babička přijela za rodinou na …
2. Na zámku vládla paní …
3. Schovanka paní kněžny se jmenovala …
4. Jeden z bratrů Barunky se jmenoval …
5. Matka Barunčiny matky je Barunčina …
6. Původní křestní jméno Boženy Němcové je …
7. Druhý podzimní měsíc je …
8. V knize Babička se objevuje postava bláznivé …
9. Paní kněžna dostala na závěr letní sklizně dožínkový …
10. Nejkrásnější rodinné svátky v roce jsou …

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
Přečti si pohádky Boženy Němcové a vyber správné možnosti.
2. V pohádce Neohrožený Mikeš je Hlavní postava: a) kovářem
b) řezbářem
c) mlynářem

2. Aby Bohdanka v pohádce Sedmero krkavců vysvobodila své bratry musela:
a) upříst pro knížete zlaté nitě a vyslovit zaklínadlo
b) vypěstovat len, upříst nitě a utkat košile, celou dobu si s knížetem povídat
c) vypěstovat len, upříst nitě, utkat z nich košile a celou dobu zůstat němá

3. V pohádce O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku princ Silomil svou neposlušností vysvobodil:
a) Mrakomora
b) krále ohně
c) krále deště

4. Ve filmové pohádce Jak si zasloužit princeznu měl hlavní hrdina dva bratry. Kolik bratrů měl
Šternberk v původní stejnojmenné pohádce? Vyhledej a zapiš: 26, Šternberk byl dvacátý sedmý

5. Princezna se zlatou hvězdou na čele musela odejít z rodného zámku, protože:
a) si ji chtěl vzít za ženu její bratr Radovan
b) si ji chtěl vzít za ženu její vlastní otec
c) si ji chtěl vzít za ženu král Kazisvět

6. V pohádce Potrestaná pýcha odejde princezna Krasomila od svého otce jako manželka zahradníka
Míroslava. Ten je ve skutečnosti králem sousedního království. Když přijdou na jeho zámek:
a) Všichni je úslužně vítají
b) Míroslav nechá svou ženu zaměstnat v kuchyni
c) Míroslav prozradí kdo je a svou ženu vyžene zpět domů

7. Děj nejslavnějšího díla Boženy Němcové Babička se odehrává v okolí zámku ………..
1.

K

6.

S

T

A

R

É

N

Ě

Ž

N

A

2.

3.

H

O

R

T

E

N

Z

4.

V

I

L

Í

M

5.

B

A

B

I

Č

K

A

A

R

B

O

R

A

7.

Ř

Í

J

E

N

8.

V

I

K

T

O

R

B

9.

V

Ě

N

E

C

V

Á

N

O

C

E

B

Ě

10.

11. Babička přijela za rodinou na …
12. Na zámku vládla paní …
13. Schovanka paní kněžny se jmenovala …
14. Jeden z bratrů Barunky se jmenoval …
15. Matka Barunčiny matky je Barunčina …
16. Původní křestní jméno Boženy Němcové je …
17. Druhý podzimní měsíc je …
18. V knize Babička se objevuje postava bláznivé …
19. Paní kněžna dostala na závěr letní sklizně dožínkový …
20. Nejkrásnější rodinné svátky v roce jsou …
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