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                                                               KDO  JSEM ? 

1.) Literární postavy: jak se jmenuji, jak moje knížka a 

kdo je spisovatelem? 

 
a) ……jsem dívka, mé jméno je „děsně“ dlouhé, mám zrzavé vlasy spletené do copů……. 

Neumím nábosilku a dělilku  

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

b) ……..jsme dva – otec a syn. Krétský král Minos nás „uvěznil“ na svém ostrově, kde otec 

vymyslel nevídanou stavbu – „ bludiště“ pro obludu Minetaura……Víš, jak jsme se z ostrova 

dostali a jaký byl náš další osud? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

c) …..jsem krásná princezna se zlatými dlouhými vlasy ………….Znáš tři úkoly, které musel 

Jiřík splnit? A kdo mu pomohl? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2.) Spisovatelé: 

 
a) …….jsem žena , zažila jsem hodně trampot a utrpení. Zemřel mi syn Hynek. Často jsem 

mívala hlad a bídu. Jsem vlastenka. Na mou výchovu měla velký vliv babička. Dětství jsem 

prožila v Ratibořicích . Mé nejslavnější knížky: Babička, Divá Bára, V zámku a 

podzámčí,…… 
........................................................................................................... 

b) ……narodil jsem se v Malých Svatoňovicích v rodině venkovského lékaře, měl jsem bratra 

Josefa a sestru Helenu. Stal jsem se novinářem. Pro děti jsem napsal: Dášenka čili život 

štěněte, Devatero pohádek 
…………………………………………………………………………………………….. 

c) ……….narodil jsem se v Hrusicích v rodině ševce, kromě psaní jsem také ilustroval knížky. 

Napsal jsem: Kocour Mikeš, O chytré kmotře lišce. Ilusroval jsem nejslavnější knížku 

Jaroslava Haška: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 

…………………………………………………………………………….. 

d) …….narodil jsem se v Praze, ale žil jsem v Posázaví. Psal jsem především básničky – o 

zvířátkách, loupežnících nebo o velké řepě…….Moje nejznámější knížka je: Špalíček 

pohádek (Kuřátko a obilí, Pohádka o veliké řepě, Dědeček a koblížek, Červená Karkulka) 

………………………………………………………………………………….. 



ŘEŠENÍ: 

 

1.) Literární postavy: jak se jmenuji, jak moje knížka a 

kdo je spisovatelem? 

 
a) ……jsem dívka, mé jméno je „děsně“ dlouhé, mám zrzavé vlasy spletené do copů……. 

Neumím nábosilku a dělilku  

PIPI – DLOUHÁ PUNČOCHA, Astrid Lingrenová 

b)……..jsme dva – otec a syn. Krétský král Minos nás „uvěznil“ na svém ostrově, kde otec 

vymyslel nevídanou stavbu – „ bludiště“ pro obludu Minetaura……Víš, jak jsme se z ostrova 

dostali a jaký byl náš další osud? 

DAIDALOS A IKAROS, přeletěli, avšak Ikaros neuposlechl rady otce  a spadl do moře, Staré 

řecké báje a pověsti, Eduard Petiška 

c)…..jsem krásná princezna se zlatými dlouhými vlasy ………….Znáš tři úkoly, které musel Jiřík 

splnit? A kdo mu pomohl? 

Zlatovláska,  sesbírat perly z trávy(mravenci), přinést prsten spadlý do moře(zlatá rybka), 

přinést mrtvou a živou vodu(dva krkavci), České pohádky, Karel Jaromír Erben 

 

b) Spisovatelé: 

 
a)…….jsem žena , zažila jsem hodně trampot a utrpení. Zemřel mi syn Hynek. Často jsem mívala 

hlad a bídu. Jsem vlastenka. Na mou výchovu měla velký vliv babička. Dětství jsem prožila 

v Ratibořicích . Mé nejslavnější knížky: Babička, Divá Bára, V zámku a podzámčí,…… 
BOŽENA NĚMCOVÁ 

b)……narodil jsem se v Malých Svatoňovicích v rodině venkovského lékaře, měl jsem bratra 

Josefa a sestru Helenu. Stal jsem se novinářem. Pro děti jsem napsal: Dášenka čili život štěněte, 

Devatero pohádek 
KAREL ČAPEK 

c)……….narodil jsem se v Hrusicích v rodině ševce, kromě psaní jsem také ilustroval knížky. 

Napsal jsem: Kocour Mikeš, O chytré kmotře lišce. Ilusroval jsem nejslavnější knížku 

Jaroslava Haška: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 

JOSEF LADA 

d)…….narodil jsem se v Praze, ale žil jsem v Posázaví. Psal jsem především básničky – o 

zvířátkách, loupežnících nebo o velké řepě…….Moje nejznámější knížka je: Špalíček pohádek 

(Kuřátko a obilí, Pohádka o veliké řepě, Dědeček a koblížek, Červená Karkulka) 

FRANTIŠEK  HRUBÍN 


