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(______________)
Příslušníkem
g.........................
b..................
–
a............................
= usilovali o n............................
s..................... č......................, odmítali
v.................,
oslavovali ž.................... a p....................

Byl to b.....................
p.....................
d.....................
n........................
d..................... a l....................... k..................
p..................... z f............................. a n..........................
Jeho otec byl ředitelem m............................. panství knížete Jiřího z L........................
Studoval na g........................ v P................., kde ho učil dějepisu A.................
J............................
Podnikal mnoho zahraničních cest. Při své poslední návštěvě J.......................... byl
postižen srdeční mrtvicí a zahynul při koupání v moři. S velkými poctami byl převezen
do Prahy a pohřben na Olšanských hřbitovech.

DÍLO:

M................ s.................. l.................................
= r.......................... b............................. s...................... =
b......................
- o l.................., ž.............................., z................. a p........................

obsah: Hlavní

hrdinkou je dívka, která se přidá ke skupině l........................ Zaváže se, že

bude všechny m....................... stejně. Jejich vztah se začne měnit, když l..........................
z..................... č........................... Zvrat nastane v okamžiku, kdy se dívka více sblíží s jedním
z l...................... Tak dojde porušení d.......................... a mladý loupežník je svými druhy
z........................ Dívka se po tomto činu rozhodne zbylé loupežníky z..................... a u................
je. Příběh končí ve chvíli, kdy loupežníci visí na š.............................

Závěr básně:
Ty žárné oči dávno zchladly,
tak zchladly, jako všechno zchladá.
– Vy l................... jste, vy jste k.................,
a já vás za to měla ráda.

Vy líbali jste v ohně plání
v hlubokých lesích při měsíci.
Vy tančili jste do svítání.
– Proč věšeli vás, l..........................?

Já polní kvítí pro vás nesu,
vy ale k němu nevoníte.
Mám kapradiny z vašich lesů,
vy ale už jich nevidíte.
Jak vítr vaším tělem klátí,
já stojím mdlá a bez naděje.

Když K................ Pán moh z mrtvých vstáti,
proč vám též toho nedopřeje?!

Obrázky – dostupné z:
<http://www.onlineomalovanky.cz>
<http://www.kubikfoto.cz>
<http://www.cojeco.cz>

A já vás všechny m......................
v hlubokých l................. při měsíci.
A já vás všechny zrazovala,
mí smutní, krásní loupežníci.

ŘEŠENÍ:

(______________)
Příslušníkem generace buřičů – anarchistů = usilovali o
neomezenou svobodu člověka, odmítali válku, oslavovali
život a přírodu.

Byl to básník, prozaik, dramatik, novinář
divadelní a literární kritik
př ekladatel z francouzštiny a němčiny
Jeho otec byl ředitelem mělnického panství knížete Jiřího
z Lobkovic.
Studoval na gymnáziu v Praze, kde ho učil dějepisu Alois Jirásek.
Podnikal mnoho zahraničních cest. Při své poslední návštěvě Jugoslávie byl postižen
srdeční mrtvicí a zahynul při koupání v moři. S velkými poctami byl převezen do Prahy a
pohřben na Olšanských hřbitovech.

DÍLO:

Milá sedmi loupežníků
= romantická básnická skladba = balada
- o lásce, žárlivosti, zradě a pomstě

obsah: Hlavní hrdinkou je dívka, která se přidá ke skupině loupežníků
Zaváže se, že bude všechny milovat stejně. Jejich vztah se začne měnit, když loupežníci
zabijí člověka. Zvrat nastane v okamžiku, kdy se dívka více sblíží s jedním z loupežníků. Tak
dojde porušení dohody a mladý loupežník je svými druhy zabit. Dívka se po tomto činu
rozhodne zbylé loupežníky zradit a udat je. Příběh končí ve chvíli, kdy loupežníci visí na
šibenici.

Závěr básně:
Ty žárné oči dávno zchladly,
tak zchladly, jako všechno zchladá.
– Vy loupežníci jste, vy jste kradli
a já vás za to měla ráda.

Jak vítr vaším tělem klátí,
já stojím mdlá a bez naděje.
Když Kristus Pán moh z mrtvých vstáti,
proč vám též toho nedopřeje?!

Vy líbali jste v ohně plání
v hlubokých lesích při měsíci.
Vy tančili jste do svítání.
– Proč věšeli vás, loupežníci?

A já vás všechny milovala
v hlubokých lesích při měsíci.
A já vás všechny zrazovala,
mí smutní, krásní loupežníci.

Já polní kvítí pro vás nesu,
vy ale k němu nevoníte.
Mám kapradiny z vašich lesů,
vy ale už jich nevidíte.

