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Pověst – Jak český kníže sebral Němcům hrad 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. 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  

 

Před čtením: 

1. Co všechno si pamatuješ o hradu Přimda? Znáš nějaké pověsti, které se vážou k jeho 

historii? 

 

Po čtení: 

2. Doplň informace do textu: 

 Když české zemi vládl kníže ………………….., bojovalo se často o hraniční hory. 

Směrem od Šumavy a Českého lesa se sem dostávali lidé, kteří mluvili velmi nesrozumitelně, 

skoro se zdálo, jako by jen vydávali nějaké pazvuky a našinci jim proto říkali ……………….. Na 

naší straně začali jednou nepřátelé stavět …………………………. Poddaní chodili za králem, 

aby ho ………………….., ale Vladislav I. se tomu jen smál a zajímal se pouze o to, jak stavba 

pokročila. 

 Když byl konečně hrad dostavěn, nechal tam český kníže poslat několik 

……………………… Všichni si klepali na čelo, ale úkol ……………………… Poté konečně 

Vladislav svolal armádu a vyrazil s vojskem směrem na …………………… Po cestě s sebou 

přibrali ještě ………………….. 

 Na Přimdě si jejich příchodu nikdo ani nevšiml, protože ……………………………… 

Vladislav s vojskem vtrhl na hrad, Němce ………………………… a jejich vrchního markraběte 

Děpolda zastihl zrovna na ………………………, odkud jej vyhnal zpátky 

do……………………… 
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3. Zakroužkuj písmeno u správné odpovědi. 

 1. Pověst se vztahuje k B- bohům 

     J- místu 

 2. Neslavnějším českým autorem pověstí je   E- Alois Jirásek 

        O- Jan Neruda 

 3. Pověsti jsou útvary  J- lidové slovanskosti 

     Č- lidové slovesnosti 

4. Pověsti jsou vždy místně i časově lokalizovány, většinou mívají pravdivé jádro. Tím se 

liší od   O- legend 

   M- pohádek 

5. Pověst je útvar Í- epický 

    V- lyrický 

6. V české pověsti Dívčí válka byla velitelkou všech žen  N- Vlasta 

          A- Vladimíra 

7. V nouzi mají českému národu přijít na pomoc E- Blaničtí rytíři 

        T- Žižkovi stoupenci 

8. Slavný silák, který přemohl obrovského kance, se jmenoval I- Krok  

          K- Bivoj 

Tajenka: ________________________ 

 

 

4. Domácí úkol: vyhledej pověst, která se také váže k tomuto kraji a stručně si o ní udělej 

poznámky tak, abys ji mohl příští hodinu představit spolužákům. 

 

 

Použitý text: Čekanová, M. Zajíček Z.: Půl kopy pohádek a pověstí z Plzeňského kraje. RLA 

Stallion. Plzeň 2007. 


