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Téma vyučovací jednotky:   

LITERÁRNÍ  VÝCHOVA „POV ĚST“  
DUCH Z MILEŠOVA – Pověst o milešovském zámku    

PŘIPOMEŇME SI ZNAKY POV ĚSTI: 

 
 Je to výpravný krátký příběh, na kterém je něco pravdivého a něco 

vymyšleného 
 

 Tematicky je vázaný k určitému místu, osobě nebo historickému období 
 

 Ve srovnání s pohádkou je konkrétněji vázán časem, místem, zvláštním předmětem, 
osobou nebo událostí a přestože  je spojená  s nadpřirozenými jevy je svými 
posluchači„považována za pravdivou“. 

  
 

1. Ve větě jsou ukryté hory a pohoří, najdi je.  
 
Babička peče kapra, děda ho chytil včera na udici.  

My k vám přijedeme dnes večer, Chovancovi až zítra ráno.  

Naši třídu budou reprezentovat Matoušek, Kobr, Dyba a Veselý. 

Nerad Hošťálka pomlouvám, ale strašně si vymýšlí. 

Je to historická kaple, Chýnov je velmi staré město. 

 

Nám nejblíže známé pohoří, jsme ve skrývačkách nenalezli, které to 
je?___________________________________________________________________ 
 
Víte, jaký je jeho nevyšší vrchol?  _________________________________________ 
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2. Doplň z textu chybějící slova. 
 
 

Milešovský zámek se tyčí na ………… ……………….pod královnou Českého 

středohoří …………………..  a právě na Milešovce se odpradávna prohánějí ty nejsilnější 

………………. v celém kraji. 

Vítr se na vrchu……………… ……………, jak se též Milešovce říká, prohání po celý 

dlouhý rok a vždy, když přijde bouřka, tuze …………… a ……………vane mezi všemi 

vrchy i v údolích pod nimi. 

Říká se, že vždy ……………….….. do ……….…….se přižene prudká bouře, strhne 

se …………………… …………………, celé nebe během pár okamžiků ztemní a děsivě 

naduté mraky se po něm líně povalují. Poté se v mžiku spustí………. , hromy ohlušují vše 

živé a …………….. protínají černé nebe a jeden za druhým sjíždějí k zemi. 

Právě v takový hrůzný čas ožívá na milešovském zámku …………… bývalého 

zdejšího ………………. a ……………. .S prvním strašlivým hromem se………….., vystoupí 

odkudsi do zámku a prochází se po chodbách. 

Pánův duch je téměř……………., jen průsvitný stín mužské postavy se míhá na 

………………. a s každým novým bleskem se ………………. ……………..a potom začne 

opět skučet jako ………………. Na okamžik vždy zmizí a objeví se úplně jinde. 

Avšak bouře netrvá nikdy …………… a právě zmizení ducha předpovídá její konec. 

Poté, co ustane skučení, každý ví, že duch již poznal, že hrom, který zaburácel, byl poslední a 

on proto musí odejít zpět do své tajné skrýše. 

Všechno se krátce nato ………….. , bouřka přestane běsnit a již jen drobné kapky 

deště svlažují překrásný kraj ………………… ………………... A když duch milešovského 

pána usne docela, objeví se na nebi barevná …………………... . 

 

3. Napiš, co je v pověsti jádro pravdivé a co vymyšlené. 

 

PRAVDIVÉ:______________________________________________________________ 

VYMYŠLENÉ: ____________________________________________________________ 
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DDUUCCHH  ZZ  MM II LL EEŠŠOOVVAA  

PPoovvěěsstt  oo  mmii lleeššoovviicckkéémm  zzáámmkkuu  

 
 

Milešovský zámek se tyčí na skalnatém návrší pod královnou Českého středohoří 

Milešovkou a právě na Milešovce se odpradávna prohánějí ty nejsilnější větry v celém kraji. 

Vítr se na vrchu Hromové hory, jak se též Milešovce říká, prohání po celý dlouhý rok a vždy, 

když přijde bouřka, tuze zesílí a prudce vane mezi všemi vrchy i v údolích pod nimi. 

Říká se, že vždy jednou do roka se přižene prudká bouře, strhne se strašlivá vichřice, 

celé nebe během pár okamžiků ztemní a děsivě naduté mraky se po něm líně povalují. Poté se 

v mžiku spustí déšť, hromy ohlušují vše živé a blesky protínají černé nebe a jeden za druhým 

sjíždějí k zemi. 

Právě v takový hrůzný čas ožívá na milešovském zámku duch bývalého zdejšího pána 

a zakladatele. S prvním strašlivým hromem se probudí, vystoupí odkudsi do zámku a prochází 

se po chodbách. 

Pánův duch je téměř neviditelný, jen průsvitný stín mužské postavy se míhá na stěnách 

a s každým novým bleskem se hlasitě zasměje a potom začne opět skučet jako meluzína. Na 

okamžik vždy zmizí a objeví se úplně jinde. 

Avšak bouře netrvá nikdy věčně a právě zmizení ducha předpovídá její konec. Poté, co 

ustane skučení, každý ví, že duch již poznal, že hrom, který zaburácel, byl poslední a on proto 

musí odejít zpět do své tajné skrýše. 

Všechno se krátce nato uklidní, bouřka přestane běsnit a již jen drobné kapky deště 

svlažují překrásný kraj Českého středohoří. A když duch milešovského pána usne docela, 

objeví se na nebi barevná duha. 

                       (Lidová slovesnost) 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Tomášková 
 


