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Anotace 

 
Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. 

 

1. Přečti si ukázky.  Přiřaď k nim jméno autora a název díla. Některá jména a názvy jsou 

navíc. 

 

A) Teď je celá moudrost moje: 

Milovat hlučnou vřavu boje, 

za nocí vnikat do snů žen 

a trochu býti zadlužen, 

pískat si, jak mi zobák narost, 

svůj život rychle utratit, 

nic nezískat, nic neztratit. 

 

B) Na levém křídle a poslední 

      já budu stát, 

      a tušit nebude, oč prosit chci, 

žádný kamarád - 

a paty k sobě, špičky od sebe, 

pro tebe, sne můj divný, pro tebe 

já budu meldovat.  

 

Hlásím, pane hejtmane, 

že se mi zdál sen, 

vojna byla a já ležel 

v poli zastřelen; 

a zrovna u mne váš kůň taky pad, 

nám přáno bylo spolu umírat, 

to z boží vůle jen.  

 

To k ránu bylo as, neb měsíc zrud, 

a váš kůň hlavu zdvih, 

a zvláštní věc měl jako já 

prostřelený břich, 



 

 

a v jeho očích takový styd žal, 

      kdos divil se v nich, kdos se ptal 

      a ruce lomil v nich.  

 

Že louky voní kol a jeteli 

a kvete řeřicha - 

a on... kůň... což byl vinen čím? 

má díru do břicha, 

že na něm seděl kdos, už nesedí 

a oči vědět chtí, však nevědí 

a v hrdle vysychá...  

 

Oh, v hrdle vysychá... A chtěl by ržát... 

že neví, neví proč?: 

sluníčko zlaté, což neměl on tě rád - 

ty už ho nechceš... proč? 

proč necinkne už nikdy podkova, 

proč nebe v krvi, nohy z olova - 

hó, toč se, světe, toč...  

 

Hlásím, pane hejtmane, 

že byl to strašný sen, 

ty oči zvířete, ty křičely 

a z důlků lezly ven, 

křičely na mne, jestli já to vím, 

proč ležíme tu s břichem děravým - 

co měl jsem říci jen...?  

 

Hlásím, pane hejtmane, 

a já to musím říc: 

tož, člověk rád jde, člověk musí jít, 

když pán chce, smrti vstříc - 

však koní šetřte, prosím tisíckrát, 

to dobytče se strašně umí ptát, 

proč nesmí žíti víc...  

 

C) Hle, země naše, ty, jež ležíš pod nebesy 

jak žena kvetoucí pod zrádným závojem, 

buď svato jméno tvé všem lidem po vše časy, 

přijď nám tvé království se všemi svými plesy, 

nás ponoř v příval svůj a zajmi sladkým snem.  

 

Buď vůle tvá nám vším, jak ptáku je a hmyzu, 

pokorné bylině i zpívající vodě, 

jež z drobných pramenů chce míti veleproud; 

tvá vůle prostup nás jak uhel žíla kyzu, 

abychom žili s ní ve světlé, moudré shodě 



 

 

a s jasnou hrdostí tvým rodem chtěli slout.  

 

Vezdejší chléb svůj si již dobudeme sami, 

když máme času dost na paláce a básně, 

na lesklé sítě drah, sny, věže, kabely; 

však síly třeba nám, jež zrušila by klamy 

a hlucha k skuhrání klad žití zdvihla jasně 

i naše synovství nad zápor zbabělý.  

 

 

                   D)Kantor Halfar byl hoch dobrý, 

byl hoch tichý, byl hoch hezký, 

ale škaredou měl chybu: 

i v Těšíně mluvil česky.  

 

Byl to synek jako jedle, 

byla na něj pyšná máti, 

ale škaredou měl chybu: 

tu, že nechtěl poslouchati  

 

těch, kdož vládli pod Lipinou. 

A když tak se kantor spustí... 

víš, jsou hříchy v katechismu, 

co se nikdy neodpustí.  

 

Léta táhnou, vlasy řídnou 

jako listí před jesení. 

Halfar pořád za mládence! 

Pro Halfara místa není.  

 

 

František Gellner         S.K. Neumann      Fráňa Šrámek     Antonín Sova 

        

                Viktor Dyk                       Otokar Březina          Karel Toman 

 

 

 

Po nás ať přijde potopa!, Modrý a rudý, Stužkonoska  modrá, Slezské písně, Krysař, 

Splav, Kniha lesů, vod a strání,  Stříbrný vítr, Života bído, přec tě mám rád, Okno 

 

            autor         dílo       báseň 

            A    

            B    

            C    

            D    

 

 



 

 

2. Zodpověz následující otázky. 

 

a) Stručně přibliž obsah jednotlivých ukázek. - ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

b) Rým? - __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

c) Kdo je vypravěčem? - ______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

d) Jakým útvarem  by mohla být ukázka B a C? - __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

e) Najdi:- personifikaci - _____________________________________________________ 

            metaforu - _________________________________________________________ 

            anaforu - __________________________________________________________ 

            oslovení - _________________________________________________________ 

            přirovnání - _______________________________________________________ 

            paralelu - _________________________________________________________ 

            epanastrofu - ______________________________________________________  

      

 

Zdoj: MAŠKOVÁ, Drahuše. Čítanka 3: k Literatuře - přehledu SŠ učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 

2006, 207 s. Maturita (Petra Velanová). ISBN 80-868-7300-5. 

 

 


