
 

Objev kraj, Rašek ráj! 

Okruh:  Raškovice - Pražmo  

Číslo Rašky: 7 

Úroveň:  II. stupeň 

Předmět: český jazyk a literatura 

 

_________________________________________________________________ 

Souřadnice: A9.6B5C7D    18.E85F0G   
       
 

Zadání:  

Čeká na tebe sedm úkolů, které jsou označeny písmeny: A, B, C, D, E, F a G. 

Pokud správně vyřešíš jednotlivé úkoly, získáš vždy číslo, které patří do souřadnice 

namísto daných písmen ( v pracovním listu nahoře) a pomocí ní najdeš Rašku.  

 

Úkoly: 

A) Kdo je autorem básně o Maryčce Magdonóve? Najdi správnou odpověď a dle 

správné odpovědi, dosaď číslo v závorce do souřadnice namísto písmene A. 

 

1) Petr Bezruč (4) 2)  Václav Sládek (5)  3)  Karel Jaromír Erben (6) 

 

B) Z které básnické sbírky pochází báseň o Maryčce Magdonóve? Najdi správnou 

odpověď a dle správné odpovědi, dosaď číslo do souřadnice namísto písmene 

B. 

 

1) Hřbitovní kvítí (2)  2) Slezské písně (0)   3) Kytice (1) 

 



C) Kde se narodil Petr Bezruč?  

1) Ostrava (4)   2) Opava (5)   3) Olomouc (6)    

 

D) Najdi v básni nářečí a slova dobová (počet těchto slov). Báseň Maryčka 

Magdonóva je k dispozici na konci pracovního listu. Pokud správně najdeš 

všechny nářečí a dobová slova, toto číslo dosaď do souřadnice namísto 

písmene D.  

1) 4   2) 5   3) 6   4) 7 

 

E) V kterých slokách najdeme básnické přívlastky? 

1) v páté a sedmé (2) 2) v sedmé a deváté (3) 3) v sedmé a desáté (4) 

 

F) Vyber správně fotografii pomníku Maryčky Magdonóve, pokud vybereš 

správně fotografii pomníku, získáš další chybějící číslo do souřadnice namísto 

písmene F. 

 

1) 6       2) 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G) Rozlušti, co znamenají slova z nářečí a získej poslední číslo do souřadnice 

namísto písmene G. (Pouze jedno číslo, které je stejné u všech správně 

vybraných odpovědí je SPRÁVNÉ).  

harenda  

1) škola (3)  2) restaurace (1)  3) hospoda (2) 

fěrtoch 

1) hrneček (2)  2) pyžamo (3)   3) zástěra (1)   

grosbyrgr 

1) úředník (1)  2) ředitel (2)   3) účetní (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha: báseň Maryčka Magdonóva – pro práci s textem 

Šel starý Magdón od Ostravy domů, 

v bartovské harendě večer se stavil, 

s rozbitou lebkou do příkopy pad. 

Plakala Maryčka Magdónova. 

 

Vůz plný uhlí se v koleje zvrátil. 

Pod vozem zhasla Magdónova vdova. 

Na Starých Hamrech pět vzlykalo sirot, 

nejstarší Maryčka Magdónova. 

 

Kdo se jich ujme a kdo jim dá chléba? 

Budeš jim otcem a budeš jim matkou? 

Myslíš, kdo doly má, má srdce taky 

tak jak ty, Maryčko Magdónova? 

 

Bez konce jsou lesy markýze Gera. 

Otcové když v jeho pobiti dolech, 

smí si vzít sirotek do klínu drva, 

co pravíš, Maryčko Magdónova? 

 

Maryčko, mrzne a není co jísti... 

Na horách, na horách plno je dřeva... 

Burmistr Hochfelder viděl tě sbírat, 

má mlčet, Maryčko Magdónova? 



Cos to za ženicha vybrala sobě? 

Bodák má k rameni, na čapce peří, 

drsné čelo, ty jdeš s ním do Frydku, 

půjdeš s ním, Maryčko Magdónova? 

 

Cos to za nevěstu? Schýlená hlava, 

fěrtoch máš na očích, do něho tekou 

hořké a ohnivé krůpěje s lící, 

co je ti, Maryčko Magdónova? 

 

Frydečtí grosbyrgři, dámy ze Frydku 

jízlivou budou se smáti ti řečí, 

se synky uzří tě Hochfelder žid. 

Jak je ti, Maryčko Magdónova? 

 

V mrazivé chýši, tam ptáčata zbyla, 

kdo se jich ujme a kdo jim dá chléba? 

Nedbá pán bídných. Co znělo ti v srdci 

po cestě, Maryčko Magdónova? 

 

Maryčko, po straně ostré jsou skály, 

podle nich kypí a utíká k Frydku 

šumivá, divoká Ostravice. 

Slyšíš ji, rozumíš, děvucho z hor? 

Jeden skok nalevo, po všem je, po všem. 



Černé tvé vlasy se na skále chytly, 

bílé tvé ruce se zbarvily krví, 

sbohem buď, Maryčko Magdónova! 

 

Na starých Hamrech na hřbitově při zdi 

bez křížů, bez kvítí krčí se hroby. 

Tam leží bez víry samovrazi. 

Tam leží Maryčka Magdónova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/petr-bezruc/marycka-magdonova-slezske-

pisne.html#axzz5n3lJCiDk 

http://www.stare-hamry.cz/detail-textu.php?id=384 

https://www.spisovatele.cz/petr-bezruc 

http://crazypetulda.blog.cz/0702/slovnik-nejuzivanejsich-basnickych-prostredku 

 

Nápověda: byli tři, jsou dva, obydlí Rašky v jednom 

http://www.stare-hamry.cz/detail-textu.php?id=384
https://www.spisovatele.cz/petr-bezruc
http://crazypetulda.blog.cz/0702/slovnik-nejuzivanejsich-basnickych-prostredku

