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Pohádky



Pohádka
typický žánr lidové slovesnosti

často zde vystupují nadpřirozené  
bytosti

objevují se magická čísla, kouzelné 

předměty

dobro vždy vítězí nad zlem



Rozdělení pohádek

klasické  - vystupují zde nadpřirozené                  
bytosti  /draci, čarodějové . . ./

 moderní - vystupují zde reálné postavy  
/pošťáci, doktoři . . . /



Autoři pohádek
čeští světoví

 Božena  Němcová

 Karel Jaromír Erben

 Josef Lada

 Karel Čapek

 Václav Čtvrtek

 Ondřej Sekora

 Jan Drda

 Hans Christian Andersen

 Bratři Grimmové

 Antoine de Saint –
Exupéry

 Alan Alexander Milne



Božena Němcová
 žila v letech 1820 – 1862

 vlastním jménem  Barbora Panklová

 byla sběratelkou lidové slovesnosti

 napsala např. pohádky - O Popelce, Sedmero krkavců,

 Princ Bajaja, Čertův švagr, Divotvorný meč,

 O princezně se zlatou hvězdou na čele atd.

 její nejznámější dílo:  Babička   



Karel Jaromír Erben

 žil v letech 1811 – 1870

 snažil se o rekonstrukci lidové slovesnosti

 napsal také soubor českých pohádek

 nejznámější pohádky:  Zlatovláska

 Tři zlaté vlasy děda Vševěda



Karel Čapek
 žil v letech 1890 – 1938

 jeho dílo je velice rozsáhlé

 oženil se se slánskou rodačkou, herečkou Olgou 
Scheinpflugovou

 spolupracoval s bratrem Josefem, známým kreslířem

 nejznámější knihy pohádek:  Dášenka čili život štěněte

 O pejskovi a kočičce 

 Devatero pohádek:  Pošťácká pohádka, Doktorská 
pohádka, Loupežnická pohádka  atd.



Hans Christian Andersen

 žil v letech 1805 – 1875

dánský spisovatel

napsal 156 pohádek

byl největším pohádkářem své doby

nejznámější pohádky:  Princezna na hrášku, 
Hloupý Honza, Císařovy nové šaty, Malá 
mořská víla, Sněhová královna atd.



Antoine de Saint - Exupéry

 žil v letech 1900 – 1944

 francouzský spisovatel

nejznámější dílo:  Malý princ  - vypráví příběh 
pilota, který ztroskotá na Sahaře a setká se s 
Malým princem, který přišel z daleké planetky

dílo bylo přeloženo do 180 jazyků
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