
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list č. 1 řešení 
 

Předmět: Dějepis 

Ročník: 8. B 

Opakování vzdělávacího celku: Národní obrození 

 

NÁRODNÍ BUDITELÉ 

 

 

 
1. Kdo je označován jako národní buditel? 

a) Člověk, který ráno budí lidi 

b) Člověk, který budí v lidech lásku k vlasti a českému jazyku 

c) Člověk, který se v noci často probouzí 

 

2. Který řádek je chronologicky správně? (chronologicky = časově) 
a) Doba temna, osvícenství, národní obrození 

b) Národní obrození, osvícenství, doba temna 

c) Doba temna, národní obrození, osvícenství 
 

3. Národní buditelé se snažili: 
a) Aby byla ve školách vyučována němčina, aby se četlo více německých knih 

b) Aby lidé zapomněli na to, že jsou Češi a na český jazyk, pálili české knihy 

c) Aby lidé více mluvili češtinou, četli české knihy, knihy o české historii, aby byli hrdí na 
to, že jsou Češi 

 

4. Vybarvi pole, která charakterizují  národní obrození: 

Vlastenectví-láska k vlastní zemi Stavba Národního divadla 
Vznik německy psaných knih Boj proti rozšíření češtiny 

Láska k Rakouskému císařství Láska k českému jazyku-obroda 
českého jazyka 

Vznik česko-německých slovníků K. J. Erben, Fr. Palacký, J. Jungmann, 
B. Smetana 

Obrozenci překládají světová díla do 
češtiny 

Snaha zavést češtinu do škol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Přiřaď charakteristiku národního obrozence: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Napiš text české hymny: 

 
      

Kde domov můj, 
kde domov můj. 
Voda hučí po lučinách, 
bory šumí po skalinách, 
v sadě skví se jara květ, 
zemský ráj to na pohled! 
A to je ta krásná země, 
země česká, domov můj, 
země česká, domov můj! 

 

Kde domov můj, 
kde domov můj. 
V kraji znáš-li Bohu milém 
duše útlé v těle čilém, 
mysl jasnou vznik a zdar, 
a tu sílu vzdoru zmar? 
To je Čechů slavné plémě, 
mezi Čechy domov můj, 
mezi Čechy domov můj! 

 

 

 

Vypracovala: Jana Bačková 

 

Další materiály k tématu najdete v učebnici str.: 41 - 45 

                                                     

Hudební skladatel, autor opery Libuše 
a cyklu symfonických básní Má vlast 

Historik, sepsal české dějiny pro 
posílení vlastenectví 

Jazykovědec, vytvořil česko-německý 
slovník 

Básník, autor básnické sbírky Máj, 
zemřel v pouhých 26 letech 

Dramatik, autor textu písně Kde domov 
můj? 

Spisovatel, sběratel lidové slovesnosti, 
autor sbírky balad Kytice 

Hudební, autor melodie k písni Kde 
domov můj? 

Spisovatelka, sběratelka lidové 
slovesnosti, autorka povídky Divá Bára 
a románu Babička 

František PALACKÝ 
Josef JUNGMANN 

Bedřich SMETANA 
Božena NĚMCOVÁ 
Karel Hynek MÁCHA 

Josef Kajetán TYL 
Ladislav ŠKROUP 
Karel Jaromír ERBEN 


