
5. třída  

 

Přečti text pověsti a vypracuj otázky za textem- Pracovní list č. 1 je povinný, č. 2 - 
dobrovolný 

O Bruncvíkovi 

Kníže Bruncvík byl odvážný a chytrý muž. Vypravil se do zemí, kde před ním žádný český 
cestovatel nebyl. Jednou, hned na začátku plavby, loď ztroskotala a všichni námořníci se 
utopili. Bruncvík se sice zachránil, ale byl sám a na pustém ostrově. Nikde žádné jídlo, žádné 
pití, jen skály a písek. 

Když se snažil přejít vysoké skály, 
uslyšel strašný řev. Pod skalou uviděl 
divoký zápas lva s drakem. Kníže se 
na boj chvíli díval a rozmýšlel se 
komu pomoci. Drak je větší, má hodně 
hlav a lev má jen jednu. To není 

spravedlivé! Pomohu  slabšímu. 
Rychle vytasil meč a statečně se vrhl 
proti drakovi. 

Boj byl dlouhý a krutý, ale nakonec 

kníže se lvem draka přemohli. Lev se 

stal Bruncvíkovým věrným přítelem. 
Doprovázel ho na všech 
dobrodružných cestách po celém 
světě.  

Po dlouhém putování se Bruncvíkovi 

začalo stýskat po domově. Po 
Čechách. Vrátil se domů a jeho věrný 
přítel, lev šel samozřejmě s ním. 

Všichni se radovali, že se kníže vrátil 
a všichni si zvědavě prohlíželi jeho společníka. Lev se všem moc líbil. Malovali ho všude – 

na brány měst, na štíty, na korouhve. Lev se stal znakem našeho národa a v našem státním 
znaku je dodnes. 

 

 

Zdroj: Drijverová Martina, České pověsti pro malé děti, Praha, SiD & NERo, 2002, str.11-13 

            Foto: Lenka Mrázková 

 

Literatura – čtení s porozuměním                                  Pracovní list č. 1 – distanční výuka 



 
 

PRACOVNÍ  LIST  1 
O Bruncvíkovi 

 

 

1. Odpověz na otázky celou větou: 
 

Kolik námořníků se utopilo při ztroskotání lodi? 

________________________________________________________________ 

Kdo zápasil na ostrově? 

________________________________________________________________ 

Na čí stranu se Bruncvík přidal? 

________________________________________________________________ 

Co se stalo se lvem, když se Bruncvík vrátil domů, 

________________________________________________________________ 

 

 

2/Doplň do vět slova, která tam patří: 

 

Kníže Bruncvík byl __________________ a ___________________ muž. 

Bruncvík se sice __________________, ale byl sám na ________________  

ostrově. 

Když se snažil přejít ________________ skály, uslyšel ________________ řev. 

Doprovázel ho na všech ________________________ cestách po celém  

_______________. 

Lev se všem moc __________________. 



 

PRACOVNÍ  LIST 2 
O Bruncvíkovi 

 

 

 

1. Podtrhni věty, které v pověsti nejsou: 
 

Orel se stal znakem našeho národa a v našem státním znaku je dodnes. 

Lev se stal Bruncvíkovým nepřítelem. 

Drak je větší, má hodně hlav a lev má jen jednu. 

Nikde žádné jídlo, žádné pití, jen skály a písek. 

Rychle vytasil meč a statečně se vrhl proti drakovi. 

 

2.Vypiš všechna slova, která začínají na písmeno p: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3.Vypiš z textu čtyřslabičná slova: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Ve vyznačených větách podtrhni podstatná jména: 


