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Anotace 

 
Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. 

 

 

  

1. Přečti si ukázku a zodpověz otázky. 

 

 

Zatím se dívky na Děvíně připravovaly na boj proti mužům. Hlas krve udusily(1) a bez srdce, tvrdě 
ohlásily i bratřím i otcům: "Již vám nejsme ničím a nebudeme. Každý měj péči o sebe!" 

Samy si pak slíbily vespolek víru a zapřisáhly se slibem velikým a zaklely se, ať budou pohubeny 
svými vlastními meči, jestliže povolí nebo dopustí-li se zrady. Tak přísahaly na Děvíně své velitelce 

Vlastě, jež určila každé místo i úkol. 

Nejmoudřejší si nechala v radě, opatrným hrad poručila, nejodvážlivější do pole chystala, aby na 
koních bojovaly a muže bily jako psy. Ty pak, které byly urostlé postavy, krásného líčka a 

půvabného pohledu, vybrala, aby lákaly muže a krásou a líbezností je zničily. Chtělať je hubiti mocí 
a všelikou lstí. 

Muži však zůstali v bludu (2) a nedbali rady Přemysla knížete. Jako na nějaké veselí hrnuli se k 

Děvínu. Každý si myslil, že, jak se ukážou, jak mečem zablýsknou, dívky se leknou a prchnou, jako 
když na kočky zachřestí měchýřem s hrachem (3). 

Ale div divoucí! Dívky sice na hradbách nezůstaly, ale neprchly. Přímo z brány vyrazily a Vlasta je 
před hradem ihned šikovala do boje. Sedíc na vraném koni, v kroužkové brni (4), s přilbou na 

hlavě, s oštěpem v ruce, mluvila ohnivě k dívčímu voji, aby se nelekaly, aby statečně bojovaly. 

"Dáme-li se přemoci (5)," volala, "teprve se nám mužové vysmějí. Za robotné budete, a hůř, za 
otrokyně líp je třeba zahynouti, nežli se jim dáti na milost, protož na ně! Neživte nikoho, bijte 

každého, každého, ať je kdokoliv, ať bratr, ať otec!" Jen dořekla a uzdou potrhla již (6)a pobídla 
koně v cval. Vzkřikla, mávala oštěpem a divý křik letěl a ní. Šik bojovných dívek se hnal za ní 

dychtě po boji, a v čele všech, hned za Vlastou: Mlada, Svatava, Hodka, Radka i Častava. 
Šípy bojovnic zasypaly muže jak náhlá chumelené. A již nebylo jim do smíchu. Okrvavěli (7), padali 

ne porůznu, ale řadami, a nežli se vzpamatovali, razily mezi ně bojovnice na koních, a bodaly je a 

sekaly do jich zmateného houfu. 
Boj netrval dlouho. Tři sta mužů krvácejících polehlo na zemi. Ostatní se dali na útěk. Hustý, černý 

les (8) opodál byl jejich spásou a záštitou. Ten volal muže do svého nitra (9). Bez něho byli by 
všichni zahynuli. - 

Děvín i všecko okolí ozývalo se radostným hlaholem dívek. Jásaly nad vítězstvím, jež jejich 



 

 

bojovost rozpálilo ještě víc a jež jim přivedlo sílu nových družek. Rozlétlať se o něm pověst po vší 
zemi a rozbila i ty ženy, které ještě váhaly. Zle bylo po krajinách. Nejeden muž nalezen ráno zabit 

nebo zbodán noži, a tak mnozí, když nebyli jisti životem, odcházeli na noc z domu a nocovali po 
hustých hájích. 

A zle také s muži v okolí Děvína (10). Nemohliť nikterak k hradu přilnouti, nemohli ho dobyti ani 

mocí ani lstí. Nebyloť na hradě ani jediného muže, a z dívek žádná se nestala proradnou. Za to 
měly dívky na Vyšehradě své družky, které s nimi zjevně nebyly, ale podtají o všem podávaly 

zprávy, co mužové hodlají a chystají, kam půjdou, kde by je mohly vyčíhati, kde přepadnouti. 
Tak trval boj dlouhý čas, zjevně v poli i tajně lstí. Tak přilákala jedna ze sličných důvěřivého 

mládence, aby ji přišel osvobodit, až půjde s desíti družkami cestou za Děvínem. I přišel a čekal v 
osamělém místě, jak umluveno, se svými druhy. Přišla také dívka, na niž čekal, a s ní devět 

družek. A v ten okamžik vyrazil ze zálohy houf jiných, a ty zabily mládence i jeho družinu. 

Lstí zhynul také mladý muž, jenž uvěřil spanilé dívce z družiny Vlastiny, slíbivší, že mu zradí Děvín. 
Po úmluvě pustila ho tajně za noci do hradu, jej i jeho četnou družinu. Ale ani on ani žádný z 

průvodčích se již z Děvína nevrátil. - 
Lesť také zhubila mladého vladyku, statného Ctirada, jehož Vlasta nejvíce nenáviděla, neboť v 

potyčkách a v bojích zhubil jí mečem nejvíce bojovnic. 

 
 

A) Ukázka pochází z  ________________ (dílo) _____________ (autor). 

B) Co se týká literárního žánru, je to __________________. 

C) Daný žánr charakterizuj __________________________________________. 

D) O čem ukázka pojednává? ____________________________________________. 

E) Najdi v textu přechodníky:____________________________________________.  

F) O jaké jazykové prostředky\ se jedná? U podtržených a očíslovaných výrazů. 

     1) ___________________________________ 

     2) ___________________________________ 

     3) ___________________________________ 

     4) ___________________________________ 

     5) ___________________________________ 

     6) ___________________________________ 

     7) ___________________________________ 

    8) ___________________________________ 

     9) ___________________________________ 

    10) ___________________________________ 
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Řešení: A) Dívčí válka, Staré pověsti české, Alois Jirásek 

              B) Pověst 

              E) sedíc, slibivší, dychtě 

              F) 1- metafora, 2-metafora, 3-přirovnání, 4-archaismus, 5-přímá řeč, 6-anakolut 

                   7-metafora,8-epiteton constans, 9- personifikace, 10-elipsa 


