
Srdečně Vaše Božena Němcová 
Co vše byste měli o Boženě Němcové vědět! 

 
Soutěžní kvíz pro všechny věkové kategorie 

 
 

1/ Božena Němcová je známá česká  

a/ zpěvačka 

b/ spisovatelka 

c/ herečka 

 

2/ Narodila se pravděpodobně v roce………………….ve…………………. Její rodné jméno je 

…………………………………………………. Letos tedy slavíme ……………. let od jejího narození.  

 

3/ Najdi, kolik měla Barunka sourozenců? 

 

 

4/ Dětství strávila převážně v Ratibořicích. Do školy chodila do …………………………………… 

Popsala ji ve své povídce: 

a/ Pan učitel 

b/ Paní učitelka 

c/ Naše škola 

 

5/  Krásná Betty, jak Barunce tehdy říkali, se vdala roku 1837 za Josefa Němce. Vyberte, které 

šaty by mohla mít ve svatební den na sobě. Pokud si nevíte rady, prohlédněte si fotografie na 

výstavě, napoví vám. 

 



 

6/ V Litomyšli pobývala Božena Němcová dvakrát. Poprvé v letech ………………. Narodil se jí zde 

syn Karel.  

 

7/ Které tvrzení o Boženě neplatí? 

a/ Byla velmi krásná a měla za život několik milenců. 

b/ Chtěla být emancipovaná žena (rovnoprávná s muži). 

c/ Byla výborná hospodyně a kuchařka. 

 

 

8/ Josef Němec byl mnohokrát ve svém zaměstnání přeložen. Božena Němcová tak hodně 

cestovala nejen po českých zemích, ale i po dnešním Slovensku a Maďarsku. V roce 1851 

pobývala nedaleko, na (vylušti) …………………………………………………………………….. 

 

HEOCRUÁMCH U ČUETSRKVÉ TDŘAEŠBUOSVÝÉ 

 

9/ Její nejznámější dílo se jmenuje ……………………………………….. a vyšlo poprvé v roce 1855 

ve čtyřech sešitech. Další vydání připravovala těsně před smrtí v Litomyšli u nakladatele Antonína 

Augusty. Bydlela tehdy v hotelu, kde dnes stojí hotel 

a/ Zlatá Hvězda 

b/ Aplaus 

c/ Sofia 

 

10/ Ve sbírkách litomyšlského muzea se nachází dva osobní předměty, které patřily Boženě 

Němcové. Napište které. 

 

1………………………………….. 

 

2………………………………….. 

 

11/ Bohužel už během svého druhého pobytu v Litomyšli na podzim roku 1861 byla hodně 

nemocná. Zemřela 21. ledna 1862 a byla pohřbena na ………………………………………..  

hřbitově v Praze. 

 

 

 
Své odpovědi si zkontrolujete na pokladně muzea, kde za správně vyplněný kvíz dostanete razítko do soutěžní 
knížky. Pokud ji ještě nemáte, vyzvedněte si ji tamtéž. 


