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Pověsti a pohádky 

 
1. Najdi si definici pojmu pověst a pohádka. Napiš je a hledej v následujících ukázkách 

znaky typické pro tyto žánry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Čertův mlýn 
Pod starou hutí bydlela matka s jednou svou dcerou. Byla u nich přástka a sešlo se několik 

děvčat. Přichodili k nim také mládenci na posezenou a obírali se nejvíce s ostatními děvčaty: 

domácí dcery si nikdo nevšímal, že byla již v letech a nebyla tak hezká. Byla velice mrzutá, 

že ta mladá chasa ji dožírala, a řekla: „Kdyby sám čert přišel, hned bych ho chtěla!“ 

Tu se stalo, že k nim přišel myslivecký mládenec. Ten hned se měl k dceři domácí a otřepával 

jí pazdeří se zástěrky. Ona tomu byla ráda. I ptal se jí myslivecký, zdali by si ho chtěla vzíti za 

manžela? 

Děvče odpovědělo: „Milý panátuto, já se nebudu vdávati.“ 

Matka zatím na něj pohlédla a řekla: „Pane, vy se mi jaksi nelíbíte, vy nemáte obchodu 

[rozuměj zaměstnání] dle našeho způsobu, pro vás nehodí se má dcera.“ 

Myslivec odvětil: „Proč ne? Dcera vaše se mi líbí, proto bych si ji rád vzal.“ 

Matka pravila: „Dcera se vám líbí, ale ona ukazuje, že vy se jí nelíbíte. Myslivci nemají svého 

domu a musejí se tlouci po světě.“ 

Myslivec se obrátil k dceři a ptal se jí zase, zdali by si ho nevzala? 

Pověst 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

_________________________________________ 

Pohádka 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

_________________________________________ 
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Dcera pak řekla: „Nenuťte mne, já se vdávati nebudu.“ 

Myslivec jí ale přimlouval, že jest bohatý, že se u něho bude míti dobře, že jí zaopatří, co 

srdce ráčí. 

Matka by se ho byla rády zbyla, a proto řekla: „Jste-li tak mocný pán, dokažte to. Postavíte-li 

támhle na tom kopci za 48 hodin mlýn, aby se v něm mlelo, dám vám svou dceru.“ 

Dcera také přisvědčila: „Ano, potom za vás půjdu!“ 

Myslivec odešel. Na druhý den přišel k nim starý strýček a tomu matka vypravovala, co se 

jim bylo včera přihodilo, a popsala mu zevrubně myslivce. 

Stařeček se hned křižoval a pravil: „Nepodívala jste se mu na nohy? Neměl-li snad koňské 

kopyto? Teď již vím také, kdo jest ten starý žebrák, který dnes od božího rána po Bečvách 

chodí a všecky kohouty skupuje. Vy máte také kohouta, až k vám přijde, neprodávejte ho, ale 

schovejte ho raději pod bečku, aby vám ho nevyloudil,“ 

Přišel člověk žebrák a volal: „Máte kohouta?“ 

„Nemáme, zabili jsme ho, tuze nám skřekal za ušima, ale nebudeme dlouho bez něho, až 

přinesou kohouty ke kostelu na prodej, koupíme si jiného.“ 

Žebrák odešel a dcera běžela na podlahu a dala kohoutovi jísti. Když se vrátila, napomínala ji 

matka: „Nepouštěj ho, ještě tu ten člověk chodí a nedá pokoje.“ 

Čas dochodil a myslivec stavě mlýn. Matka vzala kohouta a vyhodila ho na střechu. Kohout 

začal zpívati. Čert právě nesl skálu, kterouž měl řetězy opásanou na zádech, ale jak kohout 

zazpíval, klesla jeho moc, takže s kamenem upadl a nemohl mlýna dostavěti. Skála ta ostala 

pod horou ležeti až do dneška a v ní jsou vytlačeny záda a řetězy, jak ji zlý duch na sobě 

připnutou měl. Na hoře pak již byl skoro dostavěný mlýn a struhy vykopány, a u mlýna byla 

chalupa, v které strašilo, takže tam žádný člověk ani bývati, ani nocovati nemohl, v létě ani 

v zimě. 

přišel pak jednoho večera vysloužilý voják cestou pod horou a mluvil sám k sobě“ „Kdepak já 

hříšný tu budu nocovati? Přítele tu nemám a jísti nemám co, půjdu někam kus jídlo sobě 

vyptati.“ Šel z Kněhyně na Záhorsko a prosil: „Buďte tak dobří a dejte mi něco jísti, a potom 

půjdu do chalupy na horu, abych tam přenocoval.“ 

Řekl mu hospodář: „Nemožno tam přenocovati, jest tam ukrutná hrůza!“ 

Voják ale pravil: „Já se tam přece dám, ale dnes ještě ne, napřed se přichystám.“ Šel do 

Frenštátu, koupil si tam hromničku a přišel na třetí den zpátky. Lehl si do baráku a fajčil. 

Začal kouřit – plesk po dýmce, dýmku mu vypadla z úst na zem. „Hloupý blázne,“ zvolal, 

„byl jsem tolik let vojákem, a ty mi dýmky vyrážíš? Počkej, počkej, však my si trefíme.“ 

Rozsvítil svítku, pomodlil se, zapálil si a kouřil. Zase plesk po dýmce! „Počkej,“ huboval, „po 

třetí mi ji nevyhodíš!“ Zapálil si tabák rozžatou svíčkou a obešel dokola. Za chvíli to klepalo 

na dveře, neozýval se, klepalo se po druhé, mlčel. Až když po třetí se zaklepalo, promluvil: 

„Kdo co potřebuje, ať přijde ve dne. Dveře se otevřely a vstoupil do jizby pocestný myslivec, 

na němž voják koňské kopyto dobře znamenal, i ptal se ho: „Proč jste sem přišel?“ 

Myslivec odpověděl: „Zabloudil jsem a chci s vámi tu přenocovati.“ 

Voják vstal a řekl: „Když jsi sem přišel, přišels, ale báti se nebudeme.“ Vzal svíčku a pleskl 

myslivce, který ihned ostal v podobě ďábla ve vší šerednosti před ním státi a mluvil: 

„Mohls mi toho nedělati, propusť mne a já nechám tebe na pokoji a ty mne.“ 

Voják odpověděl: „Nepustím tě, až se mi zavážeš, že každého člověka necháš na pokoji, co 

svět světem bude.“ 
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Ďábel se ztratil a na stole ležel pecen chleba a hrudka sýra. 

Voják pravil: „Když sis to nachystal, přijď a jez!“ Potom pokapal chléb hromničkou a chléb i 

se sýrem se ztratil, a nastala ukrutná bouřka. Voják vyšel pod širé nebe, aby na nějak chalupa 

nespadla a nebylo mu nic. Šel k fojtovi a vypravoval, co se mu tam přihodilo, aby tam šel a 

přesvědčil se, že tam již nikdy více křiku nebude. Do roka vojáka dobře chovali a viděli, že 

jim z mlýna a z chalupy zlý duch nebude nic více škoditi. 

 

 Je to pohádka nebo pověst? Z čeho tak usuzuješ? Napiš typické znaky: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Dvě dítky 
Jednomu člověkovi umřela žena a ostaly mu po ní dvě dítky, děvče a chlapec. On si s nimi 

nevěděl rady a nemohl je vyživit. S bolestí šel s nimi do lesa, dal je do měcha a zavěsil na 

strom, na buk. 

Povídal jim: „Dětičky milé, buďte tady, já jdu dělat drva.“ 

Na druhý buk uvázal kyjan, kterým hlobil [rozuměj tloukl] na kýlec u sekery. Vítr fučel a 

pořád kyjanem zvonil o buk. 

Děti myslely, že tatíček dělá drva, a tatíček zatím nechal je tam, aby je doma neviděl hladem 

mříti. Chtělo se jim v tom měše jíst, již tam byly 24 hodin. 

Chlapec měl s sebou zahýbák, rozřezal měch a vypadl i s tím děvčetem. 

Hledali otce, ale nenašli ho. Šli po hoře, ale nevěděli, kam jdou, až přišli k jedné chaloupce. 

Ta chaloupka byla v zemi jako sklep, jenom vazba byla na vrchu nad zemí. Šli tam štítem, a 

tam byly koláče. 

Chlapec prací: „Oh, sestro, pojď, tu s námi bude dobře, tu jsou koláče.“ 

Dobře jim chutnalo. Žádného tam doma nebylo, jenom kuchařka, co vařila zbojníkům, co se 

v tém chaloupce zdržovali. 

Uslyšela je na té hůře, zavolala je k sobě a pravila: „Pojďte sem, milé dětičky!“ 

Když sešly, hned s nimi do chlévka a tam je chovala samými jádry z lískových ořechů, až 

byly tak tlusté, že jim zpoza nehtů tekla smetana. Chlapcovi tekla prv. Zbojníci zase šli do 

hory na hon a než přijdou domů, kuchařka jim měla chlapce upéci na oběd a připravit. 

Přijela pro chlapce s takovými železnými táčkami [rozuměj trakařem] a povídala mu: 

„Chlapečku, sedni na ty táčky a já tě budu vozit!“ 

Chlapec sedl na táčky a ona s ním přijela k ohnivé peci, kde ho chtěla upéci.. 

Chlapec sedě na táčkách, zapřel jednu nohu do čelisti. [rozuměj do otvoru]  

Ona mu povídala: „Dej nohu dolů!“ 

Chlapec pravil: „Já to neumím, ukažte mi to!“ 

On slezl s táček, ona si lehla na záda na ty táčky – a chlapec chopil se táček a – hrk s ní do 

pece a dvířka zavřel. Včil pustil chlapec i sestřičku, nabrali si peněz, co mohli unést ze dvou 
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beček v síni, a šli pryč. 

 

(Ukázka z knihy Beneše Kuldy Moravské národní pohádky a pověsti z okolí rožnovského) 

 

 Je to pohádka nebo pověst? Z čeho tak usuzuješ? Napiš typické znaky: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 Vysvětli následující slova:  

 

drva - ________________________________________________________________ 

mříti - ________________________________________________________________ 

kyjan - _______________________________________________________________ 

zahýbák - _____________________________________________________________ 

bečka - _______________________________________________________________ 

chlévka - ______________________________________________________________ 

 

 Připomíná ti uvedený text nějaký známý příběh? Který? 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Vymysli se spolužákem vlastní pohádkový příběh a vlastní pověst. Pověst můžete 

napsat na vlastnoručně vyrobený papír. Zjistěte, z čeho a jak se dá vyrobit u vás ve třídě. 

Pohádku zase napište všichni ve třídě na stejný formát papíru (listy mohou být jinak 

barevné) a vytvořte si vlastní pohádkovou třídní knihu. Doprovoďte pohádky i pověsti 

vlastními ilustracemi.  

 

 Dohodněte se, aby každý dělal ilustraci k jiné pověsti a pohádce, než kterou vymyslel! 

 

 Na následujících stránkách je instruktážní video k výrobě ručního papíru. Není to 

složité, zkuste to ve třídě! http://www.jaktak.cz/jak-vyrobit-rucni-papir.html 

 Na následujících stránkách je stručný popis výroby ručního papíru. Přečtěte si jej 

společně: http://www.rozhlas.cz/teens/tipy/_zprava/jak-si-vyrobit-rucni-papir--

1027583.  

 Pokud zavítáte na stránky www.botanicka.cz Botanické zahrady Praha, dozvíte se, že 

vyrobit lze papír i z rostlin nebo s různými přísadami, aby vypadal zajímavěji. 

 Pokud to nemáte daleko do nějaké papírny, dojeďte se podívat na průmyslovou výrobu 

http://www.jaktak.cz/jak-vyrobit-rucni-papir.html
http://www.rozhlas.cz/teens/tipy/_zprava/jak-si-vyrobit-rucni-papir--1027583
http://www.rozhlas.cz/teens/tipy/_zprava/jak-si-vyrobit-rucni-papir--1027583
http://www.botanicka.cz/
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papíru. Ve Velkých Losinách vám rádi ukážou i velkovýrobu ručního papíru. 

(www.rucnipapirna.cz) 

 

3. Napiš pět klasických pohádek a pět pověstí (ty mohou být z vašeho regionu): 

 

Pohádky: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Pověsti: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Převyprávěj spolužákům děj jedné pohádky a jedné pověsti. 

 

4. Doplň a správně vybarvi stejnou barvou Staré pověsti české a jejich hrdiny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitá literatura: 

Kulda, B. M.: Moravské národní pohádky a pověsti z okolí rožnovského, Carpe diem, 

Brumovice 2006 

O Bivojovi pták Noh 

O Bruncvíkovi kůň Šemík 

Bivoj 

rozpor tří bratrů O praotci Čechovi 

O Horymírovi 

Tři pruty Svatoplukovy hora Říp 

http://www.rucnipapirna.cz/
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Pověsti a pohádky – metodika a řešení: 

 

1. První ukázka je pověst – jsou tam uvedeny názvy obcí, druhá ukázka je pohádkou 

připomínající perníkovou chaloupku bez lokálního přiřazení. 

 

Vysvětlení slov: 

drva - dřeva 

mříti - umírati 

kyjan – kyj (veliký klacek) 

zahýbák - nůž 

bečka - sud 

chlévka – chlívka (místo pro ustájení dobytka) 

 

2., 3. úkol – je možných několik řešení. Individuální hodnocení. 

 

4. Spojení pověstí: 

 

O Bruncvíkovi – pták Noh 

Tři pruty Svatoplukovy – rozpor tří bratrů 

O Bivojovi – kanec 

O Horymírovi - kůň Šemík 

O praotci Čechovi – hora Říp 


