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Riskuj – NÁRODNÍ OBROZENÍ





  

OSOBNOSTI                              1

• Jak se jmenoval český jazykovědec, autor 
první české mluvnice, který svá díla psal 
německy a latinsky a nevěřil v budoucnost 
češtiny? 

Josef Dobrovský



  

OSOBNOSTI                             2

• Jak se jmenoval český historik,politik, 
spisovatel, který získal přízvisko „otec  
národa“?

František Palacký



  

OSOBNOSTI                            3

• Jak se jmenovali dva význační čeští 
spisovatelé a sběratelé ústní lidové 
slovesnosti?

Božena Němcová a Karel Jaromír Erben



  

OSOBNOSTI                              4

• Jak se jmenoval slovenský básník a farář, 
který zdůrazňoval slovanskou 
vzájemnost?

Jan Kollár



  

OSOBNOSTI                               5

• Jak se jmenoval významný český 
přírodovědec a literát, který začal s 
vydáváním časopisu Živa a jako první 
popsal jádro živočišné buňky?

Jan Evangelista Purkyně



  

SLAVNÁ DÍLA                          1

• Kdo a kterým dílem chtěl prokázat 
bohatost češtiny a její další plnohodnotné 
fungování?

Josef Jungmann, Česko-německým slovníkem



  

SLAVNÁ DÍLA                          2

• Jak se jmenuje nejvýznamnější dílo 
básníka Karla Hynka Máchy?

Máj



  

SLAVNÁ DÍLA                        3

• Jak se jmenuje životní dílo Františka 
Palackého?

Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě



  

SLAVNÁ DÍLA                         4

• Jak se jmenuje nejznámější text dvojice 

   Josef Kajetán Tyl – František Škroup, čím 
je toto dílo důležité?

česká hymna Kde domov můj?



  

SLAVNÁ DÍLA                          5

• V jakém oboru a jakým konkrétním dílem 
se proslavil Alfons Mucha?

malíř, autor cyklu Slovanská epopej



  

NÁRODNÍ DIVADLO               1

• Kdy bylo divadlo otevřeno, kdy 
znovuotevřeno?

otevřeno 1881, znovuotevřeno 1883



  

NÁRODNÍ DIVADLO               2

• Kteří dva architekti se podíleli na podobě 
Národního divadla?

Josef Zítek a Josef Schulz



  

NÁRODNÍ DIVADLO               3

• Jakým dílem bylo Národní divadlo 
otevřeno, kdo byl jeho autorem?

operou Libuše od Bedřicha Smetany



  

NÁRODNÍ DIVADLO                4

• Kdo je autorem současné slavnostní 
opony Národního divadla?

první opona - František Ženíšek,

současná podoba – Vojtěch Hynais



  

NÁRODNÍ DIVADLO                5

• Vyjmenujte alespoň 4 umělce, kteří se 
podíleli na výtvarné výzdobě Národního 
divadla.

Mikoláš Aleš, František Ženíšek,

 Josef Václav Myslbek, Bohuslav Schnirch, 

Václav Brožík, Julius Mařák, Alfons Mucha 



  

CIZÍ SLOVA, SOUSLOVÍ       1

• Vysvětlete slovo austroslavismus.

program, politika, která propagovala existenci 
Rakouska-Uherska



  

CIZÍ SLOVA, SOUSLOVÍ         2

• Jak se projevoval romantismus, co to je?

umělecký směr zač.19. st., který se inspiruje 
historií, přírodou a slavnými momenty národa



  

CIZÍ SLOVA, SOUSLOVÍ         3

• Co znamená pojem česká beseda?

společenské kulturní akce na podporu českého 
národního hnutí, obdoba plesu s divadelními a 

recitačními vstupy



  

CIZÍ SLOVA, SOUSLOVÍ         4

• Co se skrývá pod názvem Česká 
expedice, kdo je její stěžejní osobností?

nakladatelství Václava Matěje Krameria publikující 
českou literární tvorbu



  

CIZÍ SLOVA, SOUSLOVÍ         5

• Jaké názvy získaly dvě údajně starobylé 
literární památky, o jejichž pravosti se 
vedly dlouholeté spory?

Rukopis zelenohorský a Rukopis královédvorský



  

NÁRODNÍ OBROZENÍ VE SVĚTĚ        1

• Jaký shodný rys lze nalézt u všech 
národních obrození?

prosazování národního jazyka, zvýšený zájem o 
slavné kapitoly historie, zviditelňování vlastního 

národa v současnosti



  

NÁRODNÍ OBROZENÍ VE SVĚTĚ        2

• Jak se jmenovali dva bratři, sběratelé 
německých pohádek? (celá jména)

Jakob a Wilhelm Grimmové



  

NÁRODNÍ OBROZENÍ VE SVĚTĚ        3

• Který skotský spisovatel sepsal román 
Ivanhoe (vysl. ajvnhou) o středověkém 
rytíři?

Walter Scott



  

NÁRODNÍ OBROZENÍ VE SVĚTĚ        4

• V jakém oboru se proslavil polský 
vlastenec Fréderic Chopin?

v hudbě – skladatel a klavírista



  

NÁRODNÍ OBROZENÍ VE SVĚTĚ        5

• Jak se jmenoval rakouský hudební 
skladatel, který rád působil i v Praze, kde 
měly premiéru jeho opery Figarova svatba 
a Don Giovanni?

Wolfgang Amadeus Mozart
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