Božena Němcová
Božena Němcová, svým rodným jménem Barbora Novotná, později Barbora Panklová,
oslaví dne 21. ledna 2021 již 159 let od svého úmrtí. Přesné datum a místo jejího narození není
známo, existuje o nich několik teorií. S jistotou víme, že zemřela v Praze na Novém městě a byla
českou spisovatelkou národního obrození. Jako spisovatelka bývá řazena k pozdnímu
romantismu nebo ranému realismu, většinou je však umisťována na rozhraní těchto dvou směrů.

1. Víte, v kterém roce zemřela? Dosaďte rok: 21. 1. …………………..
Literární dílo Boženy Němcové zahrnuje poezii i prózu. Významnou část tvoří
povídky, které psala a vydávala průběžně po celou dobu svého literárního působení.
Jelikož byla i schopnou vypravěčkou, sepsala pohádky pro děti. Dokumentárně
zaznamenala české pohádkové bohatství. Osobně znala mnoho pohádek a četla také
německé sbírky pohádek, legend a pověstí. První sešit „Národní báchorky a pověsti“
vyšel 1. července 1845. Se slovenským folklorem se seznámila při návštěvách manžela na
Slovensku. „Slovenské pohádky a pověsti“ vycházely v letech 1857–1858. „Národopisné
a cestopisné obrazy ze Slovenska a Maďarska“ a „Národopisné a cestopisné obrázky
z Čech“ vznikaly na základě cest Boženy Němcové na Slovensko a Maďarsko a na
Chodsko v Čechách, v nichž zachycuje a popisuje zvyky. Vyšly i další drobnější
etnografické texty z oblasti Čech. Sepsala i několik hádanek a her, písní, popěvků
a říkanek. Mezi její větší a známé prózy pak patří světově proslulé dílo „Babička“.

2. Poznejte, podle obrázků, o které pohádky se jedná, a přiřaďte jejich názvy:

3.

O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku
Jak se Honzík učil latinsky
O kohoutkovi a slepičce
Neohrožený Mikeš
Potrestaná pýcha
Čertův švagr

3. Určete název pohádky a napište jméno princezny:

O ……………………………………………………………………

Jmenuji se ……………….

Filmové adaptace se tato pohádka dočkala v prosinci roku 1959. Tuto českou
filmovou pohádku režíroval Martin Frič. Hlavní role obsadili Marie Kyselková a Josef
Zíma. Všechny dialogy tohoto filmu jsou pronášeny ve verších. Zajímavá místa natáčení
některých exteriérů najdete na zámku Průhonice - nádvoří království, kde nastupuje
vojsko Kazisvěta. A v několika záběrech se objevuje i hrad Kokořín.
Ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=LWAsPykPAtc

Zdroj: http://www.szm.cz/, https://cs.wikipedia.org, https://www.youtube.com

