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DÍLO:

K…………. l……………., v………. a s………………..
= v………………….. (radost ze ž………………..) b………………….. s……………… oslavuje krásu m…………………. k…………………
VLOČKY JDOU
Zatáhla se nebesa těžkou šedí sněhovou,
miliony vloček jdou, rozsypou se: hou, hou, hou,
………
se zemí se nebesa spojí sítí ledovou,
…………………..
země ztratí špinavá unavenou barvu svou.
Radosti své rozloží bílé plochy veselé,
neubrání se jí ni černé bory na horách,
a jen řeka kalná, mdlá jako z tuhy vyvřelé,
zhltne vločku za vločkou, světélka, jež mizí v tmách.

Počet strof: ………
Počet veršů v 1 strofě:
Druh

rýmu:

Přirovnání - modře
Obsah básně:

Spadne k zemi velký mír s šumem skoro neslyšným,
……………………………………
„odpusťme si, co jsme si,“ šeptly vrchy, pole, les;
……………………………………
bílé ticho ulehne se životem bezdyšným
……………………………………
v širý kraj a širý klid vanoucí až do nebes.
……………………………………
Krtek spí již v doupěti, v hroudě strnul drobný hmyz,
zrno jasně vzklíčené čeká povlak sněhový,
holé stromy svírají zastavené proudy míz,
skála o svých nadějích ničeho již nepoví ...
Přes noc spadne bílý div do polí a do lesů,
bílý mír a bílý jas, pokoj všemu stvoření.
K zásypům svým půjde zvěř, v oku klid a bez hlesu,
v hluboký a tichý žleb, kde se vzpomíná a sní.
Sní a čeká ... Člověk jen v děrách svých v ulicích
hladem, krví, mozkem štván šílenství svých nezmění;
v bílý den i v bílou noc řičí jeho řev i smích,
neustálý boj o život, neustálé říjení.

N………… z……………
= c………………….. b…………………. s……………….. – oslavuje t………………
p…………….. l……………….., ale upozorňuje i na jeho n………………..

B………………… r………………..
= tato b……………….. s……………….. byla napsána těsně před vypuknutím ….. sv. války
– líčí zde obavy z b………………… - především pak z n……………………

Z………………….. l……………..
= název této b……………… s……………… symbolizuje roky …………………………….
Zdroje:
www.spisovatele.cz, mirriam.bloger.cz, www.fdb.cz, www. pshzd.cz

ŘEŠENÍ:

DÍLO:

Kniha lesů, vod a strání
= vitalistická (radost ze života básnická sbírka - oslavuje krásu moravského kraje
VLOČKY JDOU
Zatáhla se nebesa těžkou šedí sněhovou,
miliony vloček jdou, rozsypou se: hou, hou, hou,
se zemí se nebesa spojí sítí ledovou,
země ztratí špinavá unavenou barvu svou.
Radosti své rozloží bílé plochy veselé,
neubrání se jí ni černé bory na horách,
a jen řeka kalná, mdlá jako z tuhy vyvřelé,
zhltne vločku za vločkou, světélka, jež mizí v tmách.
Spadne k zemi velký mír s šumem skoro neslyšným,
pokrývky
„odpusťme si, co jsme si,“ šeptly vrchy, pole, les;
Příroda
bílé ticho ulehne se životem bezdyšným
štvou
v širý kraj a širý klid vanoucí až do nebes.

Počet strof: 6
Počet veršů v 1 strofě: 4
Druh rýmu: střídavý

Přirovnání - modře
Obsah básně:
Popis prvního sněhu –
pro unavenou krajinu.
ulehá ke spánku. Jen lidé se
v neustálém boji o život.

Krtek spí již v doupěti, v hroudě strnul drobný hmyz,
zrno jasně vzklíčené čeká povlak sněhový,
holé stromy svírají zastavené proudy míz,
skála o svých nadějích ničeho již nepoví ...
Přes noc spadne bílý div do polí a do lesů,
bílý mír a bílý jas, pokoj všemu stvoření.
K zásypům svým půjde zvěř, v oku klid a bez hlesu,
v hluboký a tichý žleb, kde se vzpomíná a sní.
Sní a čeká ... Člověk jen v děrách svých v ulicích
hladem, krví, mozkem štván šílenství svých nezmění;
v bílý den i v bílou noc řičí jeho řev i smích,
neustálý boj o život, neustálé říjení.

Nové zpěvy
= civilizační básnická sbírka – oslavuje technický pokrok lidstva, ale upozorňuje i na jeho
nedostatky

Bezedný rok

= tato básnická sbírka byla napsána těsně před vypuknutím 2. sv. války – líčí zde obavy
z budoucnosti - především pak z nacismu

Zamořená léta
= název této básnické sbírky symbolizuje roky války

