
 

 

 

 

Odpovězte na níže uvedené otázky a z vybraných písmen poskládejte tajenku.  

 

1. Který český spisovatel přednesl 21. prosince 1918 po příjezdu Tomáše Garrigua 

Masaryka na Wilsonovo nádraží hlavní uvítací řeč?  

__ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ 

               3 

 

2. Kdo přispěl roku 1886 k napsání článku předního českého filologa Jana Gebauera 

„Potřeba dalších zkoušek rukopisu Královédvorského a Zelenohorského“, a stal se tak 

pro české vlastence „vlastizrádcem“? 

__ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ 

               25                     17 

            20 

 

3. Kdo je autorem Manifestu českých spisovatelů z roku 1917? Tento manifest byl prvním 

domácím veřejným prohlášením za 1. světové války, které požadovalo sebeurčení 

českého národa. 

__ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ 

                              13        6 

 

4. Kdo je autorem opery, jež byla uvedena v Národním divadle 29. října 1918, tj. „v první 

den svobody“? 

__ __ __ __ __ __      __ __ __ __ __ __ __  

                        7                 22                                    10 

             21 

 

 

 



 

 

5. „Tak nám zabili Ferdinanda, …“ je úvodní věta jednoho z nejslavnějších českých románů. 

Kdo je autorem tohoto románu? 

__ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ 

                15                 2 

 

6. Jak se jmenuje film Filipa Renče natočený na motivy díla českého legionáře Josefa 

Kopty? 

__ __ __ __ __ __     __.     __ __  

                     24 14       1  

 

 

7. Který český spisovatel nebyl ze zdravotních důvodů (způsobených Bechtěrevovou 

nemocí) odveden při 1. světové válce do rakouské armády? 

__ __ __ __ __     __ __ __ __ __ 

                     12            23 

 

8. Jak se jmenuje vlastenecky laděná báseň Viktora Dyka, v níž varovně promlouvá sama 

Země? 

__ __ __ __     __ __ __ __ __ 

              9             5             18      4 

 

9. Jak se jmenuje píseň Karla Hašlera, v níž vyzdvihuje udatnost českých vojáků v jedné z 

bitev na východní frontě? Tato bitva představovala první významné vystoupení 

Československých legií v 1. světové válce. 

__ __ __ __     __ __     __ __ __ __ __ __ __ 

               16 

               19 

 

 

 



 

 

10.  Jak se jmenoval český básník z generace tzv. buřičů, jenž na základě vlastních zkušeností 

z haličské a italské fronty vytvořil roku 1906 sbírku antimilitaristicky orientovaných 

básní? 

__ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ 

              11     8 

 

 

 

TAJENKA 

__ __ __ __ __ __     __ __ __     __ __ __ __ __ __     __ __ __     __ __     __ __ __ __ __.  

 

Kdo je autorem textu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ŘEŠENÍ  

Odpovězte na níže uvedené otázky a z vybraných písmen poskládejte tajenku.  

 

1. Který český spisovatel přednesl 21. prosince 1918 po příjezdu Tomáše Garrigua 

Masaryka na Wilsonovo nádraží hlavní uvítací řeč?  

ALOIS JIRÁSEK 

 

2. Kdo přispěl roku 1886 k napsání článku předního českého filologa Jana Gebauera 

„Potřeba dalších zkoušek rukopisu Královédvorského a Zelenohorského“, a stal se 

tak pro české vlastence „vlastizrádcem“? 

TOMÁŠ MASARYK 

 

3. Kdo je autorem Manifestu českých spisovatelů z roku 1917? Tento manifest byl 

prvním domácím veřejným prohlášením za 1. světové války, které požadovalo 

sebeurčení českého národa. 

JAROSLAV KVAPIL 

 

4. Kdo je autorem opery, jež byla uvedena v Národním divadle 29. října 1918, tj. „v 

první den svobody“? 

BEDŘICH SMETANA 

 

5. „Tak nám zabili Ferdinanda, …“ je úvodní věta jednoho z nejslavnějších českých 

románů. Kdo je autorem tohoto románu? 

JAROSLAV HAŠEK 

 

6. Jak se jmenuje film Filipa Renče natočený na motivy díla českého legionáře Josefa 

Kopty? 

HLÍDAČ Č. 47 

 



 

 

 

7. Který český spisovatel nebyl ze zdravotních důvodů (způsobených Bechtěrevovou 

nemocí) odveden při 1. světové válce do rakouské armády? 

KAREL ČAPEK 

 

8. Jak se jmenuje vlastenecky laděná báseň Viktora Dyka, v níž varovně promlouvá 

sama Země? 

ZEMĚ MLUVÍ 

 

9. Jak se jmenuje píseň Karla Hašlera, v níž vyzdvihuje udatnost českých vojáků 

v jedné z bitev na východní frontě? Tato bitva představovala první významné 

vystoupení Československých legií v 1. světové válce. 

HOŠI OD ZBOROVA 

 

10. Jak se jmenoval český básník z generace tzv. buřičů, jenž na základě vlastních 

zkušeností z haličské a italské fronty vytvořil roku 1906 sbírku antimilitaristicky 

orientovaných básní? 

FRÁŇA ŠRÁMEK 

 

 

TAJENKA 

ČLOVĚK BEZ NÁRODA BYL BY NIČÍM. 

 

Kdo je autorem textu? – Tomáš Garrigue Masaryk  

 

 

 


