CTIRAD A ŠÁRKA
Když zemřela kněžna Libuše, ztratily dívky z její družiny dřívější vážnost. A zastesklo
se jim po dobách, kdy nad českou zemí vládly ženy. Nakonec opustily své
a pod vedením bojechtivé Vlasty se opevnily na
bě z

, hodu

šermování

a jízdě na

Děvín. Cvičily se ve střel. Muži se jim zpočátku jen

smáli, ale brzy je smích přešel. Ženy podnikaly výpady ze svého

Děvína,

bojovaly lstí a silou a mnoho mužů pobily.
Jednoho horkého letního dne jel mladý vladyka Ctirad se svou družinou na
Vyšehrad.
volání. U

svítilo, ani

se v

nepohnuly. Najednou uslyšeli

našli uvázanou dívku. Prosila Ctirada o pomoc. Ten se nad ní ustr-

nul a osvobodil ji. Dívka se jmenovala Šárka. Nabídla Ctiradově družině ze
sladkou medovinu, po které ale všichni během chvilky tvrdě usnuli. Pak Šárka
podala Ctiradovi roh a poprosila ho, ať na něj zatroubí. Ctirad, okouzlený její
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krásou ji poslechl. Zvuk
vané za

a

byl ale signál pro ostatní dívky, které byly schov

Ctirada odvlekly na

. V okamžiku vyrazily, pobily spící bojovníky,
Děvín a tam ho umučily. Taková ukrutnost rozzuřila

i samotného knížete Přemysla. Svolal své vojsko a oblehl hrad Děvín. Dívky v čele
s Vlastou se vyřítily z
čkavá boje a její

přímo proti obléhatelům. Jenže Vlasta byla tak nedotak rychlý, že se brzy ocitla sama uprostřed mužů. Za chvíli

bylo po boji. Vlasta padla a ostatní ženy a dívky se vzdaly. A všechno bylo jako dřív.
Ženy se vrátily do svých

, vařily, praly a staraly se o

Dával jsi pozor? Pak
určitě nebude problém
odpovědět na otázky.

Jak se jmenovala velitelka dívek?
Jak se jmenoval dívčí hrad?
Kam mířil Ctirad se svou družinou?
Koho našel v lese?
Co nabídla Šárka Ctiradově družině k pití?
Jaké bylo znamení pro ostatní schované dívky?
Jakým způsobem padla Vlasta?
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a muži vládli.

Zkus celou pověst vyprávět sám. Obrázky ti pomohou.
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Najdi vše, co do příběhu nepatří. Pojmenuj vše, co začíná hláskou C jako
Ctirad a Š jako Šárka. Vymysli i další slova, která těmito hláskami začínají
a slova, která jimi končí.
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Pojmenuj všechno nářadí a náčiní. Ke kterému povolání patří? Mezi
nářadím je vždy jedno, které k danému povolání nepatří – poznáš,
kdo ho používá?
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Najdi 7 rozdílů. Popiš, co vidíš na obrázku.
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