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Anotace 

 
Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. 

 

 

  

1. Přečti si ukázky. Ze kterých děl  pochází? Kdo je jejich autorem? 

 

A) Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů. Poslyšte o našem praotci, o předcích Jak přišli do 

končin naší vlasti a usadili se po Labi i po Vltavě i po jiných řekách této země. 

Slyšte i, co více dochovalo se z temnoty věků, co zůstalo z báječných vypravování přešlých 

pokolení, jež klaněla se bohům v šeru starých hájů a jež obětovala studánkám v tichých 

ouvalech, jezerům i řekám i svatému, živému ohni. 

Pomněme na časy těch prvních let i na to, jaká byla tenkráte tvářnost naší vlasti, nežli sem 

vkročilo naše plémě. 

Měst nebylo, dědin jen málo a pořídku a ty jen v některých končinách, kdež se dochoval chudý 

ostatek dřívějších obyvatelů cizího jazyka. Půda skoro všecka odpočívala netknutá rádlem. Vše 

bylo pustější, divočejší, rovina, pláň i údolí. 

 

 

B) SAMKO 

Já mám s tebú vždycky věru - jen trpělivosť. 

EVA 

Anebo já s tebú ... Jdi mi už, Samko, radši z očí - věř mi před Bohem, žes mi jen protivný od té 

doby, cos mne připravil o to naše dievča, o moju líbeznú Katušku. 

SAMKO 

Já že tě o ni připravil! Chceš-li dávat komu vinu, dávej vinu Pánubohu! 

EVA 

Tetka na tobě vždycky vynáší dobré srdce. Bylo to dobré srdce v těle, když jsi viděl, že je s 

našú děvčicú zle, že ju trhá psotník - a já tě posílala do Hrozenkova pro doktora. 

SAMKO 

Takový nepočestný čověk, co si vzal robu notáriusku, mně jakživ do domu nesmí! Vyhodil 

bych ho - jak by přes práh vešel - vyhodil! 



 

 

 

EVA 

Taks mluvil také tehdy, nedbaje vlastního dítěte - pro tú tvoju divnú počestnosť! Přivedl jsi mi 

hlúpé babisko, Kaču drkotnicu, aby ta pomáhala. Ona pomohla Katušce - ale ke smrti. 

TETKA 

Od psotníka těžko dítěti pomáhat, dcera moja. Psotník potrhá takové pápěrko. 

SAMKO 

Na Kaču drkotnicu hřešíš, a ona pomohla už mnohokrát nejen dětem, ale i dorostlým, starým 

ludom. Mně samotnému zahnala zlý lišej. 

EVA 

Ještě dnes děvčicu vidím, jak po mně strhané oči obrací. Ten doktor z Hrozenkova ju mohl 

smrti ubránit - je to učený, dobrý pán! (Prudce s přesvědčením) A on by ju byl ubránil! 

 

C) Po malé chvíli povstala Jenůfka, probírajíc se ze svého omámení, kterým ji chtěla pěstounka v 

nejlepší vůli pomoci k pevnějšímu spánku, ale ten makový odvar pomohl jen nakrátko. Jenůfka 

pocítila jen nesmírnou tíži v hlavě a chtěla si to postesknouti té mamičce. 

"Mamičko," zahovořila, potácejíc se vedle do jizby, "to mám těžkou hlavu, jako samý kámen. 

Pomozte mi, musím se snad vodou omýt, padat se mi chce! - Kde jste, mamičko?" rozhlížela se 

kolem. "To je přece naše jizba," promnula si čelo, jako kdyby se chtěla přesvědčiti, že nechodí 

ve snách. 

"Já zůstávám v komoře - musím se tam schovávat, aby mne nikdo nespatřil. Ach, pořád 

mamička musí vyčítat, trním to bodá do duše." 

Posadila se u okna. 

"Už je večer, smím odekrýt okeničky," připomněla si nejvyšší pěstounčin zákon v domě, 

opatrnost. Nějaká smutná písnička jako by zde zazvučela a ševelila. Všude tma, jenom měsíček 

bědným lidem svítí a všude září plno, plničko hvězd. A Števa ještě nejde - už zase nepřijde! 

Kdyby tak chlapčoka uviděl, jak modré oči po něm otevírá, zrovna takové, jaké má on sám.  

"A kde je můj Števuška, můj chlapčok radostný," posedla ji náhle nějaká úzkost. "Nepláče? Tak 

jako by se poprvé steskem ozval." 

Pozvedla se, vešla do komory, ale hned přichvátala zase zpět. 

"Kam jste mi ho dali?" zavolala do prázdné jizby a počala tu v koutě přehazovat nastlanou 

postel, na které nikdo nespával, že pyšnila se jen nadýchanými peřinami do Jenůfčiny výbavy.  

 

             TEXT                AUTOR            DÍLO 

               A   

               B   

               C   

 

 

2. Na základě četby ukázek rozhodni, která výpověď je  pravdivá – A, nepravdivá – N. 

                                                                                                            

                                                                                                                             A                        N 

                 A: 

 

a) Příběh se dotýká nejstarších českých dějin.                                  ∆                       ∆ 

b) Příběh popisuje osídlování dosud neobydlených oblastí.             ∆                       ∆ 



 

 

c) V některých oblastech žili česky mluvící obyvatelé.                    ∆                       ∆ 

d) V těchto oblastech se ještě neobdělávala půda.                            ∆                       ∆ 

B: 

e) Samko a Eva jsou manželé.                                                         ∆                         ∆ 

f) Eva měla dcerku.                                                                         ∆                         ∆ 

g) Dcera zemřela v nemocnici.                                                        ∆                         ∆ 

h) Mezi Samkem a Evou probíhá hádka.                                         ∆                         ∆ 

i) Tetka je na straně Samka.                                                            ∆                         ∆ 

j) Text je psán nářečím.                                                                  ∆                          ∆ 

 

C: 

k) Jenůfka vypila odvar z makovice na uklidnění.                          ∆                          ∆ 

l) J. může chodit ven, kdy chce.                                                      ∆                          ∆ 

m) Ukázka se odehrává večer.                                                          ∆                           ∆ 

n) J. čeká na Števu.                                                                          ∆                           ∆ 

o) Števa je otcem jejího syna.                                                          ∆                           ∆ 

p) Syn je s Jenůfou doma.                                                               ∆                            ∆ 

 

 

 

 

 

 

              



 

 

Řešení: 1. A – A.Jirásek – Staré pověsti české, B – G. Preissová – Gazdina roba,  

                           C – G. Preissová – Její pastorkyňa 

2. A) a-A,b-N,c-N,d-A  B) e-A,f-A,g-N,h-A,i-A,j-A  C) k-N,l-N,m-A,n-A,o-A,p-N 


