BABIČKA
Jaký je název knihy?
Kniha se jmenuje Babička.
Kdo je autorem?
Autorem této knihy je Božena Němcová
Jak název hodnotíš?
Název je mi blízký, jako kdyby to bylo psáno o mé babičce.
O čem kniha je, kde se odehrává?
Kniha je o dětství B. Němcové/Barunky, která prožívá svá dětská léta u babičky
v Ratibořickém údolí (Staré bělidlo). Babička je učí, jak se mají chovat a být slušnými dětmi,
jak přiložit ruku k dílu, navštěvují také i paní kněžnu na zámku. Paní kněžna má babičku moc
ráda a váží si jí, že je to moudrá žena. Je to o běžných radostech a starostech, tradicích a
svátcích na tehdejší vsi. O společenských poměrech té doby a též o nešťastné lásce Viktorky
k vojákovi.

V jaké době se kniha odehrává?
Kniha se odehrává v letech 1825 až 1830.
Zdůvodni výběr knihy.
Knihu jsem dostala od mojí babičky, tak mě to lákalo i dle názvu si to přečíst. Chtěla jsem se
dozvědět něco víc o tehdejším životě na venkově. Chtěla jsem to poznat i z jiné stránky než
z pohádek.
Jaké řeší téma?
Kniha řeší radosti i starosti tehdejší doby, líčí život na vesnici i s jejími tradicemi a
náboženskými zvyklostmi. Také i mezilidské a třídní vztahy.
Jaké postavy v knize vystupují?
Babička - babička Boženy Němcové – Marie Magdalena Novotná – Čudová
Barunka – vnučka babičky
Adélka – sestra Barunky
Jan a Vilém – bratři Barunky
Bláznivá Viktorka
Paní kněžka - šlechtična
Horetnssie – schovanka paní kněžny
Psi Sultán a Tyrl
Hodnocení knihy:
Kniha je velice zajímavá, popisuje, jak to v té době bylo na vesnici s jejími zvyky – to se mi
líbí, dovídám se něco nového, co se dřív na vesnicích dělalo, třeba práce na poli, draní peří,
předení, sbírání bylinek, lidé chodili každou neděli do kostela apod.
Dle vyprávění je tam i hezká příroda. Byla jsem tam na výletě – je tam moc hezky.
Zajímavá je i postava Viktorky, která se z nešťastné lásky zblázní.
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