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Anotace 

 
Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. 

                      
1. Přečti ukázky. 

1. Já sám nevím proč, co to značí, 

že jsem tak zamyšlen, 

ta prastará pověst k pláči 

mě týrá dnes po celý den.  

Vzduch ochladl, už se stmívá 

a tiše plyne Rýn, 

zář slunce dohořívá 

a na hory pad stín.  

Na skále sedí panna, 

má démantový pás, 

je celá ošperkovaná, 

češe si zlatý svůj vlas.  

2.Když asi za dva roky nebo osmnáct měsíců…přišli do sklepení v Montfauconu…,nalezli mezi 

všemi těmi ohavnými kostlivci dvě kostry, z nichž jedna objímala podivným způsobem druhou. 

Jedna z nich byla kostra ženy, měla dosud na sobě několik cárů šatů z látky kdysi bílé a kolem krku 

náhrdelník…Druhá kostra, která ji držela v těsném objetí, byla kostra muže. Všimli si, že měla 

pokřivenou páteř, hlavu vraženou mezi lopatkami a jednu nohu kratší. 

 

3.Zablýskly hlavně. Těžkopádně 

   zní pod kladívkem nabiják. 

   Konečně kulka sedí na dně. 

   Kohoutek promluvil svým CVAK! 
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    Zvedlo se ocelové víčko, 

   pramínek prachu nad  pánvičkou 

   zašuměl. Druhé cvaknutí: 

   kamínek pevně upnutý 

   je vzepřen! Svědek Guillot v hrůze 

   utíká za strom. 

 

 

 

4.Já k světu nepřilnul, ni ke mně svět; 

   já nelichotil jeho vilné vládě, 

   ni nepoklekal v model jeho sled, 

   ni v ohlas nekřičel, ni za ním pádě 

  tvář v úsměv nešklebil, že v lidském stádě 

  mě nemohli mít za svého; já dlel 

  v jejich davu, nejsa z nich; byl v stálé svádě 

  můj názor s jejich; můj se tříbit chtěl 

 a sobě samu jen se podrobiti směl. 

 

5. Rowena pohlédla rytíři do tváře a z hrdla se jí vydral slabý výkřik. Sebrala však všechny síly a 

donutila se pokračovat v obřadu, ačkoliv se celá chvěla pod těmito náhlými dojmy. Položila na 

klesající hlavu vítěze skvělý věnec, který byl odměnou za dnešní triumf, a pronesla jasně a zřetelně 

tato slova: 

"Věnčím ti čelo tímto věncem, pane rytíři; je odměnou za statečnost pro vítěze dnešního dne." Na 

chvíli zmlkla a dodala pak pevně: "A těžko by bylo najít čelo důstojnější věnce rytířství." 

Rytíř sklonil hlavu a poceloval ruku rozkošné vládkyně, která takto odměnila jeho odvahu. Pak se 

naklonil ještě více vpřed a klesl ve mdlobách u jejích nohou. 

Všichni byli ohromeni. Cedrik nemohl ze sebe vypravit slova, když náhle spatřil tvář zapuzeného 

syna. Vrhl se nyní vpřed, jako by ho chtěl odloučit od Roweny. O to se však postarali sami 

maršálové kolbiště, kteří uhodli příčinu Ivanhoeových mdlob. Otevřeli spěšně brnění a zjistili, že 

hrot kopí pronikl pancířem a otevřel mu ránu v boku.  

 

2. Doplň do tabulky název díla a jméno autora. 
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3.  Podle obrázků urči, o jaké dílo by se mohlo jednat (obrázek se nemusí vyskytnout 

v názvu). 
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D)  
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F)  
 

 

4. Co o těchto dílech víš? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor obrázků: J.Pospíšilová 
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