
Literatura 

1) Zopakuj si literární pojmy: 

Tropy: personifikace, metafora, metonymie, oxymóron, hyperbola… 

Figury: anafora, epifora, epanastrofa 

Žánry: pohádka, pověst, báje – mýtus, legenda, povídka, novela, román… 

   balada, romance, sonet, epos, óda… 

 

2) Rozbor básní 

Antonín Sova 

U řek 

U řek mám večer vlažný rád, 

u řek, kde plno mušlí leží, 

kde zvolna z řeky vstává chlad, 

a bílá pěna z dálky sněží. 

U řek mám břízy nejraděj 

a olše, do nichž stín se dere, 

a cvrčků šum a vážek rej 

a v dálce města rysy šeré. 

Rád u řek rybáře já zřím 

za clonou par s lodičkou línou 

se ploužit šerem večerním, 

kdy červánky v mze modré hynou. 

A večer když se nachýlí 

a měsíc v řece kdy se houpá, 

ten noční chodec, napilý 

modravou parou, z vod jež stoupá: 

rád spřádám rytmus hudby pln 

při vzpomínkách a sladké tuše, 

při šplouchání ztišených vln 

a při vzrušení celé duše. 

a) Jaké jsou zde rýmy? 

b) Vypiš třetí verš básně: 

c) Vypiš verš, který začíná přídavným jménem: 



d) Doplň, co vše básník vnímá zrakem (zrakové vjemy): 

       sluchem (sluchové vjemy): 

e) Jaká přímá pojmenování se tam objevují? 

f) Vyhledej metafory: 

         personifikace: 

                    anafory: 

 

Olše 

Jak jsem, olše, měl vás rád, 

v podvečerní, vonný chlad, 

nad vodou když schýlen sám 

stín váš chvěl se sem a tam. 

Rybářů dnes táhlý hlas 

nocí hlubokou se třás, 

šumot mlýnských vážných kol 

ve mně vzbouzel starý bol. 

V třtinách sluka, černý bod, 

čeřila jen vlny vod, 

a v mé duši také tak 

bloudil zlatých snění pták. 

 

a) Vypiš oslovení: 

b) Vyhledej přívlastky shodné + neshodné + přívlastky postupně rozvíjející: 

c) Jaký je tam rým? 

d) Doplň personifikaci: 

e) Koho oslovuje? 

f) Podtrhni několikanásobný větný člen. 

 

3) Nonsensová poezie: prostudovat + napsat vysvětlení + opsat jednu báseň (stačí 4 

verše): 



     Limerik: prostudovat + napsat vysvětlení + opsat jednu báseň: 

 

 

 

Zpracované přeposlat na e-mail: p.janska@centrum.cz 

 

 

 


