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Anotace 

 Materiál (DUM – digitální učení materiál) je určen pro 
práci na interaktivní tabuli, popřípadě práci s 
dataprojektorem. Využít se dá v předmětu literární 
výchova, ročníku šestém. Je součástí tematického 
okruhu Literární výchova – literární druhy a žánry – 6. 
ročník. 

 Materiál vznikl na základě úryvku uvedeném v učebnici 
na straně 20. Žáci pracují s internetem. 

 Podkladem pro tvorbu materiálu byla učebnice: 
Lederbuchová L., Beránková E.: Čítanka 6 pro základní 
školy a víceletá gymnázia, nakladatelství Fraus, Plzeň, 
2003 

 Vytvořeno: 19. prosince  2011 



Jan Neruda: Romance o Karlu IV. 
(čítanka str. 20) 

 Co víš o Karlu IV. z hodin vlastivědy? 
Napiš alespoň tři informace 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Český král a římský císař, vládl ve 14. stol., po otci Lucemburk, 

po matce Přemyslovec, založil u nás Univerzitu (1348), 

nechal zbudovat Karlův moct, hrad Karlštejn… 

Pokud si potřebujete osvěžit paměť, pomůže vám k tomu  
internetová encyklopedie www.wikipedia.com 
 
 
 

Obr. 1 

http://www.wikipedia.com/
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-fragment.jpg


Otázky k textu 

1. Kolik veršů obsahuje každá sloka této 
romance? ________ 

2. Urči druh rýmu a rýmové schéma 

       ____________    _____________ 

3. V textu najdi přirovnání (nemělo by tě zmást, 

že je zapsáno zastaralým jazykem. Pokus se ho převést 
do současné češtiny) 

                          __________________ 

OSM 

OBKROČNÝ ABBA 

JE TICHÝ JAKO PĚNA 



4. Odkud Karel IV. přivezl révu do Čech? 

       __________________ 

5. Ve které zemi tato oblast leží a čím je 
proslulá?  

___________________ 

 

 
Odpověď na tuto otázku hledej  
v internetové encyklopedii www.wikipedia.com 
 
 

Obr. 2 

 Z BURGUNDSKA 

FRANCIE, PĚSTOVÁNÍ VINNÉ RÉVY 

http://www.wikipedia.com/
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Vineyards_Fixin2.jpg


 6. Najdi v básni, co Karel říká o Čechách a 
Češích. Jak se o nich vyjadřuje? 

____________________________________ 

 

7. Jaké vlastnosti má podle Karla české 
víno? ____________________________ 

Vyjadřuje se hanlivě – Jaká země – taký lid,…Češi paličatí 

To víno má svůj zvláštní ráz, zprvu trpké, ale milé zas 



8. Jak Bušek hodnotí v poslední strofě český 
lid? ______________________________ 

  __________________________________ 

 

9. Báseň je založena na paralele mezi 
českým vínem a českým lidem. Najdi 
význam slova paralela na internetu. 

   _________________________ 

INTERNET → 

Má duši zvláštní – trochu drsná zdá se – však kvete po 

svém v osobité kráse 

http://www.seznam.cz/


10. Co si představuješ pod slovy drsná 
duše? _________________________ 

   _______________________________ 

 

11. V čem spatřuješ radostné vyznění 
básně, které je pro většinu romancí 
typické? _________________________ 

__________________________________ 

Češi nejsou dosti zdvořilí, v chování uhlazení 

a diplomatičtí 

Směšně působí, že Karel na Čechy a na víno nejdříve 

hudruje, ale nakonec ocení jejich kvality 
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