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Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martina Němečková, Mgr. Pavla Nováková. 

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace, registrovaným pod názvem „Škola na míru 

našim dětem“ a číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2210  

 

POVĚST O DURYNKOVI 

1. Do textu doplň vynechaná slova: 

 Durynk byl …………………. českého knížete Neklana. Za úkol od svého pána dostal, 

aby ………………………………… chlapce – Vlastislavova syna. Jednoho mrazivého dne přišli 

do hradu …………………….. a chtěli chlapce vzít s sebou k rybníku, aby ……………. 

……………….. V Durynkovi se však zrodili černé myšlenky a rozhodl se, že chlapce 

…………………. Udělal to tak, že ……………………………………………………………. 

Potom vzal pod kabát jeho ………………… a pospíchal ……………………, aby se pochlubil 

…………………. Ten však jeho radost nesdílel, naopak …………………………. a  hrozil: 

„………………………………………….!“ Durynk čekal od knížete …………………., které se 

mu nedostalo. Rychle opustil hrad a ………………………………………………….  

 

2. Je tvrzení správné? 

Vlastislav byl protivníkem knížete Neklana.    ano – ne 

Neklan byl po válce panovníkem celého Lucka.   ano - ne 

Durynk byl původem Chorvat.     ano – ne 

Durynk dostal za úkol, aby malého chlapce vychoval.  ano  - ne 

Durynk dostal za úkol, aby malého chlapce zabil.   ano – ne 

Durynk chlapce zabil na lovu divé zvěře.    ano – ne 

Chlapec byl synem Neklanova nepřítele.    ano – ne 

Neklan Durynkovi určil, aby si sám zvolil způsob své smrti. ano - ne  

Durynk se oběsil na vrbě.      ano - ne    
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POVĚST O BIVOJOVI 

1. Popiš, jakého kance Bivoj ulovil.  …………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………. 

2. Jak Bivoj kance skolil? ………………………………………………………………….. 

3. Jaký byl Bivoj? ………………………………………………………………………….. 

4. Proč mu všechen lid provolával slávu? …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

5. Kdo to byla Kazi a jak se s Bivojem seznámila? …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

6. Jak celý příběh dopadl? …………………………………………………………………… 

7. K přečtenému textu nakresli obrázek.   

 


