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1. Z přesmyček vytvořte  příjmení umělců žijících v době národního obrození: 
• P E J CH R A M U             
• M Á V Ě N O C  
• K L E S O K Ý V A Č 

 
 
2. Z každého sloupce vyberte jedno heslo a vytvořte tak trojici slov, které spolu souvisí: 
 
Karel Hynek Mácha 

česky psané noviny 

František Palacký 

sběratel lidové slovesnosti 

Josef Jungmann 

 

Václav Matěj Kramerius 

Česko-německý slovník 

Máj 

Karel Jaromír Erben 

historie 

 

čeština 

Kytice 

romantismus 

Česká expedice 

Dějiny národa českého     

    v Čechách i v Moravě 

 

 

 
3. Doplňte jméno/obor/dílo 

jméno obor(profese) dílo 

 spisovatelka Babička 

 malíř současná opona ND 

Bedřich Smetana   

  Slovanská epopej 

Josef Dobrovský   

 architekt  

 
4. Kdo sem nepatří, proč? 

• František Palacký – Josef Dobrovský – Gelasius Dobner – František Ženíšek 
• Mikoláš Aleš – Václav Brožík – Karel Havlíček Borovský –Julius Mařák 
• Josef Schulz - Jan Kollár – František Ladislav Čelakovský – Pavel Josef Šafařík 
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5. Doplňte k charakteristice konkrétní jméno: 
 
    ………………. 
  - (1787 – 1869), český biolog, anatom, fyziolog, ale také básník a filosof.  Zkoumal a popsal 
jádro živočišné buňky, stal se spoluzakladatelem oboru cytologie. Začal vydávat 
přírodovědný časopis Živa. 
 
 
……………………………… 
- (1808 – 1856), český dramatik a spisovatel, organizátor českého veřejného života.  Proslul 
svými díly s historickou tematikou – např. Jan Hus, Kutnohorští havíři. Jeho hra se zpěvy 
Fidlovačka aneb Žádný zpěv a žádná rvačka zcela zapadla, ale poprvé zde zazněla budoucí 
česká hymna Kde domov můj. 
 

 
6. Doplňte do textu informace o Národním divadle: Výstavba Národního divadla 

představovala vyvrcholení snah českých obrozenců. Podstatnou část financí na výstavbu 

získali vlastenci z ………………………………  Předchůdcem Národního divadla bylo 

………………………, které je dnes součástí ND. Budova je postavena v …………………… 

slohu, návrh je dílem architekta ……………………………. Hlavní základní kámen byl 

dopraven z ………, další kameny pochází např. z ………………………………. Ke slavnostnímu 

otevření divadla došlo v roce ……, bohužel po požáru budova vyhořela a musela být opět 

rekonstruována. K znovuotevření došlo roku ……. V obou případech bylo divadlo otevřeno 

…………………………………(dílo – název a druh)  

od ………………………….   

 

 

7. Rozhodněte o správnosti A/N: 
• Hudbu k písni Kde domov můj zkomponoval Josef Kajetán Tyl. 
• Na založení a činnosti tělovýchovných svazů u nás se podílel Miroslav Tyrš. 
• Pomník sv. Václava na Václavském náměstí vytvořil Josef Václav Myslbek. 
• Václav Kliment Klicpera se podílel na výzdobě Národního divadla. 
• Národní divadlo zahájilo svůj provoz slavnostní operetou Bedřicha Smetany Libuše. 
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8. Ze seznamu jmen: Ignác Born, Josef Dobrovský, Karel Havlíček Borovský, Václav Brožík, 

Václav Thám, Kašpar Maria Šternberk, Jan Kollár, František Palacký, Josef Kajetán Tyl, 

Gelasius Dobner, Václav Matěj Kramerius, Matěj Kopecký, Mikoláš Aleš, Josef Jungmann, Karel 

Hynek Mácha vyberte osobnosti (min. 2 typické), které se zabývaly příslušným oborem: 

 

divadlo malířství mineralogie jazykověda básnictví historie 
publicistika/ 
novinařina 

       

 
 
9. Roztřiďte pomíchaná slova tak, aby z nich vznikly názvy slavných obrozeneckých děl: 

Povídky, mluvnice, českého, a, Lávra, báchorky, Dějiny, v Moravě, českého, Zevrubná, dcera, 

národa, Prodaná, národní, i, malostranské, jazyka, pověsti, Slávy, v Čechách, Král, nevěsta. 

 

10. Slavné citáty - snažte se na základě hlubšího rozmyslu připojit citát k autorovi: 
 
„Těžko povznésti ducha, když starost o chléb vezdejší jej tíží.“  

„V hudbě život Čechů.“ 

„Kdyby Rakouska nebylo, museli bychom jej vytvořit v zájmu Evropy i lidstva samotného.“ 

„Poctivému hrozí jenom hlad ,zloději zas jenom šibenice. Český literát má trampot více, jemu 

hrozí hlad i šibenice.“ 

„V jazyku je naše národnost.“               

„Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm.“ 

 „Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou, ten kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.“ 

 


