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Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
Světová a česká literatura 19. století
2. a 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)
Vzdělávací materiál slouží k interpretaci díla Boženy Němcové
Babička prohlubuje kompetence pro čtení s porozuměním. Inovuje
výuku využitím pracovního listu v papírové podobě nebo na folii
k projekci na meotaru.
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Vlastní zdroje.

Vzdělávací materiál vytvořen v rámci projektu
Sportovní gymnázium - škola 21. století

SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERATURA 19. STOLETÍ
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1. Výchozí text pro interpretaci
Božena Němcová - Babička
XVIII.
Vozily se poslední pšeničné mandele z panských polí. - Poněvadž se vědělo, že paní
kněžna dlouho zdržet se nemíní na panství, spěchajíc s komtesou do Itálie, určil pan správec
slavení obžínek ke konci pšeničních žní. Kristla byla nejkrásnější děvče v celém okolí, všecka
způsobná; babička dobře hádala, zvolili ji, aby podala paní kněžně věnec. Za dvorcem bylo
veliké prostranství dílem trávou porostlé, dílem byly na něm vyrovnány vysoké stohy slámy.
Na trávník vztyčili chlapci vysokou tyč okrášlenou chvojem, pentlemi, vlajícími červenými
šátky jako praporečky. Mezi chvojem bylo plno polního kvítí a obilních klasů. Okolo stohů
udělali lavice, z chvoje besídky vystavěli, okolo okrášleného stromu udupal se mlat k tanci.
"Babičko, babičko," pravila Kristla, "vy jste mne po celý čas těšila, já v slovu vašem jen žila;
Mílovi poslala jsem plnou náruč nadějí, máme už obžínky, a posud nevíme, čeho se nadít.
Povězte mi, prosím vás, nebyla to jen těšínská jablka, jež jste nám ukazovala, abychom snáze
odvykli?" - "Bylo by nemoudré chtít vás na ten způsob těšit, bláhové děvče. Co jsem řekla, v
tom stojím. Zítra se pěkně přistroj, paní kněžna to má ráda. Beztoho, budu-li živa a zdráva, že
se tam přijdu podívat, pak, když se mne budeš ptát, budu ti moci povědít pravdu,"
odpověděla babička děvčeti a usmála se. Ovšem, ona věděla, jak se s Mílou ustanovilo, a
kdyby nebyla kněžně slíbila mlčet, nebyla by meškala zbavit Kristlu trapného myšlení.
Všickni, kteří chodili na robotu, a chasa ze dvoru shromáždili se druhého dne svátečně
ustrojeni na zeleném trávníku. Na vůz naložilo se mandelů trochu, koně samý fábor se
připřáhli, jeden z hochů sedl za koně, vrch na mandele sedla pak Kristla a několik děvčat,
ostatní mládež seřadila se pár a pár okolo vozu, staří za nimi. Ženci nesli srpy i kosy, ženské
srpy a hrábě. Každá za šněrovačkou kytici z klasů, z chrpy a jiných polních kvítků, chlapci
okytili si klobouky a čepice. Pacholek práskl bičem, pohnul koně, ženci pustili se do zpěvu a
zpívajíce ubírali se k zámku.
2. Úkoly k interpretaci textu
1. Zařaďte výňatek do kontextu celé povídky. Povídku stručně interpretujte.
2. Charakterizujte postavu babičky Magdalény Novotné, její vztah k životu, přírodě, práci,
lidem.
3. Jaká je souvislost mezi literární postavou Barunky a samotnou autorkou?
4. Objasněte kompozici povídky a její dvě dějová pásma.
5. O čem vypovídá autorka v částech povídky prolog a epilog?
5. Jak se Němcové podařilo poukázat na harmonický život obyčejných venkovských lidí?
6. Vysvětlete pojem popisný realismus.

