
Božena Němcová: Národní Báchorky a pověsti  

              (Tajemný pás)  

• Pečlivě si přečti otázky k tomuto literárnímu dílu 

• Připrav tužku a papír 

• Pusť si audiozáznam této povídky na odkaze  

https://temata.rozhlas.cz/bozena-nemcova-tajemny-pas-7963521 

• Zodpověz na otázky do tohoto dokumentu, pošli zpět na můj mail  

 

1.) Jak se jmenují hlavní mužská _________ a hlavní ženská postava ______________ 

2.) Co nesnášela princezna Kazimíra, trestala to ztrátou hlavy    

A. když se na ni někdo usmál 

B. když se na ni někdo zamračil 

C. když se na ni nikdo nedíval 

D. když o ní někdo zpíval  

E. když na ni někdo sahal 

F. když o ní někdo mluvil  
 

3.) Jakou měla princezna přezdívku? Myslíš si, že byla pozitivní nebo negativní? Co tím lid chtěl 

vyjádřit?  

 

4.) Spoj správně pojmy: 

Pojem  Vysvětlení  Číslo písmeno 
1. Kazimíra milovala  A. byl světa znalý a učený v tajné nauce     

2. učitel Ludomírův  B. chodila pro dary, zneužila vlídnosti paní   

3. Kazimíra nenáviděla  C. způsobuje neviditelnost     

4. pás D. má Kazimíru pokořit     

5. blázen/ šašek   E. zpočátku jen svého otce     

6. komorná Juta  F. muže a lásku    
 

5.) Čeho chce Ludomír využít, aby mohl vidět Kazimíru?  

_____________________ 
 

6.) Vyber, co položil učitel na stůl před Ludomíra (podtrhni) 

meč, sedlo, skříňku, kabátec, měšec, pás, toulec, hodinky, džbán, dýka, trůn, pohár, truhlici, korunu, diadém 

_________       _______________       ______________        ______________     ______________ 

7.) Vyber tvrzení, které je o textu pravdivé 

A. Ludomír neviděl obličej Kazimíry 

B. šašek chtěl strávit noc s Kazimírovu služebnou 

C. Služebná Juta měla milostný kontakt s bláznem  

D. Kazimíra ukradla šaškovi diadém 
 

8.) Kdo strávil třetí noc u šaška? ____________________ 
 

9.) Dostala Juta a milenec trest smrti? ___________________, jaký dostali trest? __________________ 
 

10.) Kdo zachránil princeznu? _________________, za co byl převlečen _________________ 
 

11.) Doplň do citátu části lidského těla: 

„Jak paprsky sluneční led rozehřejí, tak rozehřály ________ Ludomírovy ___________mramorové“. 
 

12.) Vyber, o jaký jazykový prostředek se jedná  

Není metla nad strom, lvice nade 

lva znamená  
Mnu ha očích znamená   

Synonymum pro Knihu svého 

života je  

A. muž a žena jsou si rovni A. mít šedý zákal  A. smrt  

B. žena je nad muže B. být slepý  B. osud  

C. muž je nad ženu  C. mít rozostřené vidění  C. zrození 

D. děti jsou nad rodiče  D. nebýt si jistý tím, co vidím  D. nemoc   

https://temata.rozhlas.cz/bozena-nemcova-tajemny-pas-7963521
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db



