
 

 

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. 

Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti 

Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap3 

Vypracoval(a),  Dne Mgr.Petr Papica,10.9. 2013 

Ověřeno (datum) 19.9.2013 

Předmět Český jazyk 

Třída 3.A 

Téma hodiny  Zpívaná poezie 

Druh materiálu Pracovní list 

Anotace 

 

Vysvětlení principů zpívané poezie na základě přiložených ukázek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. Najdi v básni refrén. 
2. Urči druh rýmu. 
3. Rozeber slovní zásobu básně. 
4. Urči, jaká je nálada básně, poslechni si její zpívanou verzi od Boba Dylana a  

 
Bob Dylan  
 
 
Jako tulák-Like the Rolling stone 
 
Bejvaly časy že jsi zrovna kvetla 
A v krásným oblečení jsi se sotva spletla 
Bejvaly časy žes byla ještě mladá 
A šesták flákačům jsi pohodila ráda 
Nebo to tak není? 
Lidi na tebe volali Pozor děvče nabiješ si! 
Myslela jsi tehdy že nesmysly ti říkali 
Bylas tím kdo posměšně se uculoval 
Nad každým kdo se bezcílně potuloval 
Teď už tak nahlas nemluvíš 
A nejsi už tak pyšná jestli víš 
Na to že o jídlo se musíš kdekoho prosit 
 
Jakej máš teďka pocit? 
Jakej máš teďka pocit 
Jako člověk kterej osamí 
Když domov ztratila jsi všemi cestami 
Jako tulák všude neznámý 
Jako tulák 
 
Chodilas do nóbl školy slečinko Osamělá 
Ale naučilas se tam hlavně nasávat 
- že bys to nevěděla? 
V životě tě nikdo neučil žít na ulici 
A teď by sis na to pěkně rychle  
zvyknout měla 
Říkalas S tajemnými obrazy žádný kompromisy 
Teď už ale víš co nevědělas kdysi 
Že tulák ať se ti to líbí nebo nelíbí 
Ve vakuu svejch očí ti nepřikládá alibi 
A ty mu říkáš Chceš se se mnou rozdělit? 
 
A tak se tě ptám teďka na pocit 
Jakej máš teďka pocit 



 

 

Jako člověk kterej osamí 
Když domov ztratila jsi všemi cestami 
 
Nikdy ses neuměla otočit  
Za kejklířinou klaunských masek 
A tak aby sis všimla vrásek 
Když ti předváděli  
svoje triky do tance 
V životě jsi nepochopila 
Že to se prostě vůbec nedělá 
Že bys pro svou zábavu lidem neměla 
Rozdávat kopance 
Na chromovaném koni ses pak svým diplomatem vozit nechávala 
Kterýmu na rameni siamská kočka sedávala 
Byla to pro tebe sprcha když jsi pak pravdu poznávala 
Že on není tak zcela tím za kohos ho měla 
Poté co ti ukrad všechno  
co mohl vzít 
 
Tak se tě ptám teďka na pocit 
Povídej mi co máš za pocit 
Jako člověk kterej osamí 
Když domov ztratila jsi všemi cestami 
Jako tulák všude neznámý 
Jako tulák 
Princezna na zvonici 
Báječný lidi zvolna se zpíjející 
Tím jak všechno dokázali 
Je to ovšem radost marná 
Dávají si navzájem cenný dary 
Ale ty radši zdvihni ten prsten s diamantem 
A koukej miláčku mazat směr zastavárna 
Kdysi tě doved bavit až dostávalas křeč 
Napoleon v cárech a jeho směšná řeč 
Teď volá nesmíš odmítnout jít k němu blíž 
Když nemáš nic neboj tak nic neztratíš 
Jseš neviditelná nemusíš už skrývat 
Žádný tajemství 
 
Tak se tě ptám teďka na pocit 
Povídej mi co máš za pocit 
Jako člověk kterej osamí 
Kterej domov ztratil všemi cestami 
Jako tulák všude neznámý 
Jako tulák 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Následující báseň je balada, najdi znaky balady v této básni. 
6. Porovnej tuto baladu s baladami českými (Neruda, Bezruč, Wolker) 

 
 
Osamělá smrt Hattie Carrol-The Lonesome Death of Hattie Carroll 
 
William Zanzinger zabil ubohou Hattie Carrol 
Holí kterou točil kolem prstu s prstenem a diamantem 
V baltimorském hotelu n večírku nóbl společnosti 
Přivolali na něj policajty 
Který mu odebrali zbraň 
Když ho vezli zatčenýho na strážnici 
Pak ho zabásli pro vraždu prvního stupně 
 
Vy co tu filozofujete o tom kolik zla se tu děje 
A kritizujete ty který se bojí 
Strhněte si jednou masku z obličeje 
O vaše slzy teď sotva kdo stojí 
 
Wilimu Zanzingerovi bylo sotva čtyryadvacet 
Vlastní farmu na tabák o šesti stech akrech 
Vlastní bohaté rodiče 
Který se o něj staraj a sou mu ochranou 
Ve vysoký politice státu Maryland 
Co na jeho čin jen pokrčila rameny 
Zapřísahal se posměšnýma slovama 
A jeho jazyk vrčel 
Za několik minut 
na kauci byl venku 
 
Vy co tu filozofujete o tom kolik zla se tu děje 
A kritizujete ty který se bojí 



 

 

Strhněte si jednou masku z obličeje 
O vaše slzy teď sotva kdo stojí 
 
Hattie Carroll byla služkou v kuchyni 
Bylo jí jednapadesát 
A dala život deseti dětem 
Odnášela špinavý talíře a vynášela odpadky 
A nikdy v životě neseděla v čele stolu 
Nikdy nemluvila s těma co tam sedí 
Jenom odklízela zbytky po těch co nóbl jedí 
Avyprazdňovala popelníky na zcela jiný úrovni 
A teď je zčistajasna zabitá Zavražděná holí 
Která vzduchem jen tak proletěla 
Přes celej pokoj na ni doletěla 
S cílem zahubit to všechno jemný 
Přitom Wilimu Zanzingerovi nikdy neublížila 
Ani slovem 
 
Vy co tu filozofujete o tom kolik zla se tu děje 
A kritizujete ty který se bojí 
Strhněte si jednou masku z obličeje 
O vaše slzy teď sotva kdo stojí 
 
Na ctěným soudním dvoře zaťukal soudce kladívkem 
Aby ukázal tak všem 
Že jsou si všichni rovni a soud je na úrovni 
Že za provázky tu nikdo netahá a nikdo neovlivňuje  
A že i nóbl lidem se dostane slušnýho zacházení 
Když už je policajti honí a lapnou 
A že žebřík zákona nemá dna ani vrcholu 
Soudce se díval na člověka kterej bezdůvodně zabil 
Jenom tak že se mu prostě chtělo a bez nejmenší výstrahy 
A díval se jak jeho porotcioza velevážených talárů 
Plamenně odsoudili Wiliho Zanzingera 
K trestu a pokání na dobu šesti měsíců 
 
Vy co tu filozofujete o tom kolik zla se tu děje 
A kritizujete ty který se bojí 
Strhněte si jednou masku z obličeje 
O vaše slzy teď sotva kdo stojí 
 

7. Na vynechaná písmena místa doplň slova a slovní spojení. 
8. Najdi anafory. 

  
Paul Simon 



 

 

 
Zvuky ticha – Sounds of Silence  
 
Ahoj temnoto kdy jsme se viděli 
Přišel jsem na kus řeči můj starý příteli 
Protože zrádná tichá představa 
Přichází ve spánku a v hlavě zůstává 
Ta představa mi stále trčí na ……….. 
Stále ji nacházím ve zvucích ticha 
 
Za nekonečných ……….. jsem kráčel sám 
Po kočičích hlavách vstříc uličkám 
Lezavé ………….. Chlad uličních světel svit 
Ohrnul jsem si límec abych dál moh jít 
Když se do mých očí zabodl záblesk neónu 
Rozpůlil ………… a dotkl se zvuků ticha 
 
A v tom holém světle ulice 
Jsem viděl lidí nejmíň tisíce 
Lidí hovořících aniž by ústa otevřeli  
Lidí slyšících aniž by ………………………i 
Lidí píšících písně jež nikdy nezazněly 
Nikdo se neodvážil rušit ty zvuky ticha 
 
Blázínku povídám to vše jen připomíná 
Že ticho dneska bují jako rakovina 
Poslouchej mě sic se to nedozvíš 
Obejmi mě ať jsme si trochu ………… 
Ale má slova padala jako tiché kapky deště 
A zněla ozvěnou ve zvucích ticha 
 
Lidé se klaněli a dál se modlili 
K neónovému bohu kterého stvořili 
……………..  kolem varovně blýskaly  
slovy ze kterých se všechny skládaly 
a nápis oznamoval že slova proroků jsou na zdech metra 
 a v chodbách činžáků a také v šeptání 
ve zvucích ticha 
 

9. Následující báseň je zpřeházená, oprav její verzi tak, aby byla správná. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Most přes rozbouřené vody – Bridge over Troubled Water 
 
Prázdná a na dlažbě 
Jako most přes rozbouřené vody 
rozklenu se nad tebou 
Když ti úzko je 
Je chvíle tvá můžeš se nač chceš ptát 
Jenom trable jsou 
Dívko stříbrná přišel čas plout 
Rozklenu se nad tebou 
Když jsi zdeptaná znavená vším 
Jsem pořád s tebou přítel do nepohody 
Jako most přes rozbouřené vody 
Rozklenu se nad tebou 
Do plachet svých nech vítr nadechnout 
Když ti úzko je 
Když kam se podíváš  
jako most přes rozbouřené vody 
Jenom trable jsou 
Máš v očích pláč já ti ho osuším 
Všem snům svým volnost dej 
Když ostatní sotva k nalezení jsou 
Město den v noc promění 
Když jsi zoufalá 
Přijdu tě utěšit 
Vzít na sebe tvé trápení 
Rozklenu se nad tebou 
Všem snům svým volnost dej 
Jak září podívej 
A chybí ti kamarád 
Ohlédni se pluji za tebou  
 

10. Následující báseň je aktualizace staré skotské písně. Urči, které části jsou ty aktualizované. 
11. Poslechni si její zpívanou verzi. 

 
Trh ve Scarborough – Scarborough Fair 
 
Až půjdeš na trh do Scarborough 
petržel šalvěj kmín s rozmarýnou 
pozdravuj dívku jež měla být mou 
měl jsem ji rád jak žádnou jinou 
 



 

 

Ať košili z batistu začne mi šít 
Na úbočí kopce je zelený bor 
petržel šalvěj kmín s rozmarýnou 
na sněhu hněď – stín vrabce prý to je 
výšivky ani švy nesmí však mít¨ 
přikrývky peřinky v nich spí dítě hor 
pak budu ji chtít jak žádnou jinou 
a netuší že polnice už volá do boje 
 
Vzkaž jí ať najde úrodnou zem 
Na úbočí kopce rozházené listí 
petržel šalvěj kmín s rozmarýnou 
jak stříbrné slzy hroby omývá 
však mezi mořem a pobřežím jen 
voják svou zbraň leští voják svou zbraň čistí 
pak budu ji chtít jak žádnou jinou 
netuší že polnice ho k boji vyzývá 
 
Tu zem ať požne jen srpem z kůže 
Do bataliónů z šarlatu válečné měchy dují 
petržel šalvěj kmín s rozmarýnou 
generálové vojákům zabíjet nařizují 
v kytici vřesu vše svázat pak může 
k velkému boji svá slova rozplamení 
pak budu ji chtít jak žádnou jinou 
k velkému bojování v němž dávno smysl není 
 
 
Až půjdeš na trh do Scarborough 
petržel šalvěj kmín s rozmarýnou 
pozdravuj dívku jež měla být mou 
měl jsem ji rád jak žádnou jinou 
 
 

12. Přečti si tři milostné básně Leonarda Cohena a vyber si tu, která se ti nejvíc líbí a pokus se ji 
interpretovat před ostatními. 

 
 
Leonard Cohen  
 
 
Suzanne 
 
Suzanne tě pozve k sobě 
Pod okny jí lodi plují 



 

 

U řeky svůj domek má 
Celou noc můžeš zůstat vedle ní 
A víš že je napůl šílená 
A právě proto tam chceš být 
Ona tě krmí čajem a pomeranči 
Které dorazily až odněkud z Číny 
A zrovna když chceš povědět 
Že na lásku k ní musí přijít jiný 
Dokáže tě na svou vlnovou délku naladit 
A nechá vlny v řece aby vyslovily 
Žes byl odjakživa její milý 
 
A ty s ní chceš putovat kamkoli 
Jak ti kteří i poslepu jdou 
A víš že tě může poctít důvěrou 
Neboť ses jejího dokonalého těla 
Dotkl jenom myšlenkou 
 
Ježíš byl jen námořník 
Když kráčel po hladině 
Dlouhý čas strávil pozorováním 
Ze své opuštěné dřevěné věže 
A když věděl najisto 
Že jen potápějící ho mohou vidět 
Řekl Nechť jsou všichni lidé námořníky 
Dokud je moře nevysvobodí 
Ale on sám byl na dně sil 
Dlouho předtím než se nebe otevřelo 
Zapomenutý bezmála lidský 
Klesl pod vaší moudrostí  
jako kámen 
 
A ty s ní chceš putovat  
Jak ti kteří i poslepu jdou 
A říkáš si že mu zřejmě uvěříš 
Neboť se tvého dokonalého těla 
Dotkl jenom myšlenkou 
 
Suzanne tě vezme za ruku 
A vede tam kde teče řeka 
Má na sobě peří a cáry 
Z výprodeje Armády spásy 
A slunce jak med stéká 
Na naši přístavní madonu 
A ona ti ukazuje kam se máš dívat 



 

 

Mezi odpadky a květinami 
V mořské řase hrdinové plují 
V jitru jsou děti 
A pro tvou lásku ruce natahují 
A budou je tak natahovat napořád 
Zatímco Suzanne si zvykla zrcadlo brát 
 
A ty s ní chceš kamkoli putovat 
Jak ti kteří poslepu jdou 
A jsi si jist že tě najde 
Neboť se tvého dokonalého těla 
Dotkla jenom myšlenkou 
 
 
Milosrdné sestry – Sisters of Mercy 
 
Ach milosrdné sestry nejsou pryč 
Tady zůstaly 
Když jsem myslel že nemohu dál 
Tak mě čekaly 
A svoji útěchu mi dodaly 
Později mi daly svoji píseň s touhou 
Doufám že na ně také někde narazíš 
Ty který na cestě jsi už tak dlouho 
 
Ano musíš všechno opustit 
Co se ti z rukou vymyká 
Začíná to ve tvé rodině 
 A brzy se tím duše zalyká 
Byl jsem tam kde ses toulal 
Myslím že chápu jak ses dostal do úzkých 
Když nemáš jejich posvěcení 
Tvá osamělost napoví že jsi spáchal hřích 
 
Lehly si vedle mne 
A já se jim dal do zpovídání 
Dotkly se obou mých očí 
Já na lemu jejich šatů se dotkl rosy ranní 
Je-li tvůj život list 
Který strhnou a odsoudí roční období 
Ony tě sváží láskou 
Která je věčná a stonkem zeleným tě ozdobí 
 
Když jsem odcházel ještě spaly 
Doufám že na ně narazíš někde na ulici 



 

 

Nerozsvěcuj světla 
Jejich adresu si přečteš při měsíci 
Neboj se já nebudu žárlit 
Když uslyším že ti osladily noc  
Nic v tomhle smyslu mezi námi nebylo 
A i kdyby – nestalo se zas tak moc 
Nic v tomhle smyslu mezi námi nebylo 
A i kdyby – nestalo se zas tak moc 
 
 
 
 
Sbohem Maianno – So Long Marianne 
 
Než sis mě odvedla domů 
býval jsem trochu jak cikáně 
Miláčku přistup blíž k oknu 
rád bych ti zkusil číst ze dlaně 
 
Tak sbohem Marianno 
je na čase už snad 
začít se tomu smát 
a pak si nad tím poplakat 
a pak se tomu zase smát 
 
Víš dobře jak s tebou žiju rád 
ale kvůli tobě mnohé zapomínám 
Zapomínám hledat pevnou víru 
a pevná víra šla nás hledat jinam 
 
Tak sbohem Marianno 
je na čase už snad 
začít se tomu smát 
a pak si nad tím poplakat 
a pak se tomu zase smát 
 
V zeleném parku uprostřed šeříků 
byli jsme téměř mladí při prvním setkání 
Lezl jsem parkem po kolenou 
ty ses mě držela jak svého vyznání 
 
Tak sbohem Marianno 
je na čase už snad 
začít se tomu smát 
a pak si nad tím poplakat 



 

 

a pak se tomu zase smát 
 
Píšeš mi ve všech dopisech že jsi se mnou 
tak proč se cítím sám proč to tak není 
Na kraji skály stojím a tvá pavoučí síť 
připoutala můj kotník ke kameni 
 
Tak sbohem Marianno 
je na čase už snad 
začít se tomu smát 
a pak si nad tím poplakat 
a pak se tomu zase smát 
 
Já teď potřebuji tu tvoji lásku skrytou 
jsem ostrý chlap jak žiletka a k citu netečný 
Řek jsem že jsem zvědavý a tys mě opustila 
nikdy jsem neřek že jsem statečný 
 
Tak sbohem Marianno 
je na čase už snad 
začít se tomu smát 
a pak si nad tí poplakat 
a pak se tomu zase smát 
 
Kdybys aspoň pořád tak hezká nebyla 
jsi pryč a jak vidím i jméno jsi změnila 
Naschvál zrovna když jsem vylezl tou strání nahoru 
aby mi kapka deště víčka umyla 
 
Tak sbohem Marianno 
je na čase už snad 
začít se tomu smát 
a pak si nad tím poplakat 
a pak se tomu zase smát 
 
A tvoje oči ty jsem zapomněl 
Tvoje tělo doma dnes v každém moři je 
Každému říkáš to co já bych slyšet chtěl 
A mně všechny ty novinky tajemství přikryje 
 
Tak sbohem Marianno 
je na čase už snad 
začít se tomu smát 
a pak si nad tím poplakat 
a pak se tomu zase smát 
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