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J.CH.F. SCHILLER: Diela:  
Zbojníci – dráma, v ktorej je hrdinom Karol Moor, ktorého brat očierni pred otcom, aby sa zmocnil majetku a získal 
bratovu milú. Otec Karola vydedil. Karol sa stal vodcom zbojníkov. Po bratovej a otcovej smrti sa vydal do rúk súdu. 
Karol je rebel, ktorý nezvládol rozpor medzi svojím ideálom a spoločenskými podmienkami.  
Pieseň na radosť – zhudobnil Ludwig van Beethoven v IX. Symfónii Óda na radosť.  
Panna Orleánska – klasická veršovaná tragédia v piatich dejstvách, odohráva sa v období storočnej vojny. Hlavná 
hrdinka Jana má nadprirodzené sily, ne je upálená ako v skutočnosti, ale zomiera ako hrdinka na bojisku.  
Práca s textom: Úryvok (Pieseň na radosť) 
Objatie vám, milióny!     
Bozky zemským končinám! 
Bratia – tam, kde hviezdny stan,  
iste milý otec tróni.  
Kto má výhru vytúženú 
v priateľstve žiť s priateľom,  
kto si získal krásnu ženu,  
k nám poď v speve veselom! 
I ten, kto na celej zemi  
má len bytosť jedinú! 
Kto však nie, nech zarmútený 
nechá našu družinu.  
Úlohy:  1. Aký je rozdiel medzi lyrikou a epikou? 2.Čo je oslavou ódy Pieseň na radosť? 3. Hľadajte synonymá 
k slovám: končiny, bytosť, družina. 4. Vyznačte v texte rečnícke zvolania básnika. 5. V úryvku sa nachádza INVERZIA. 
Vyznačte ju.  6. Utvorte rozkazovací spôsob „Otec tróni.“:  

G.G. BYRON: Diela:  
Putovanie Childa Harolda – Opisuje cesty a reflexie pútnika rozčarovaného rozkošami a zábavami vo svete bez lásky 
a úprimných ľudských vzťahov. Pútnik sklamaný veľkomestskou spoločnosťou sympatizuje s bojom národov za 
slobodu a hľadá rozptýlenie v cudzine. Navštívi Portugalsko, Španielsko, Iónske ostrovy, Albánsko, Grécko, Belgicko, 
Nemecko, Taliansko. Protestuje voči tyranii a neslobode podriadených národov. Ide o lyrickoepickú skladbu.  
Zameral sa na tulákov a väzňov a vytvoril nový typ romantického hrdinu, silnú osobnosť, Titana, ktorý pre osamelosť 
nemôže zvíťaziť v boji so spoločnosťou.  
Téma: Cesty a úvahy pútnika po Európe, ktorý sa búri voči tyranii a neslobode.  
Práca s textom (Putovanie Childa Harolda)  



Tak zbohom buď, blednúca, hoj,  
vlasť moja v modre vĺn; 
vzdych vetra lká a rackov roj 
zapúdza vesiel žbln.  
Za slncom diaľ sa plaví loď,  
čo tríme mora moc; 
buď zbohom, slnce v hĺbkach vôd,  
vlasť moja – dobrú noc.  
Úlohy: 1)Vystihnite myšlienku prvej strofy básne. 2)Určte rým básne a vyznačte správnu schému rýmu. 
3)Určte jazykový umelecký prostriedok „vzdych vetra“.4) Vysvetlite metaforu „za slncom v diaľ sa plaví loď“. 
5)Utvorte vetu, v ktorej použijete slovo „trímať“.6) Komu sa autor prihovára? Vypíšte apostrofu. 7) 
Zdôvodnite čiarky vo verši: „Tak zbohom buď, blednúca, hoj,“. 

K. H. MÁCHA: Diela:  
Křivoklad – historická próza  
Marinka – autobiografická próza  
Cikáni – román, ktorý vykresľuje osudy vydedencov spoločnosti.  
Máj – lyrickoepická skladba, kompozične rozdelená do štyroch spevov a dvoch intermezz (vsuvky, v ktorých 
sa príroda a duchovia pripravujú na Vilémov pohreb a žialia nad jeho smrťou.) Epickú osnovu tvoria osudy 
troch ľudí. Vilém, ktorého otec v mladosti vyhnal z domu, sa stáva vodcom zbojníkov. Zavraždí zvodcu svojej 
milej, nevie, že je to jeho otec. Keď sa to jeho milá Jarmila dozvedela, ukončila svoj život v jazere. Viléma 
uväznili a popravili. Dominantou sú reflexie a obrazy prírody. Autor zobrazuje kontrast – krásu prírody 
a lásku proti neúprosnej smrti.  
Práca s textom (Máj)  
Umlkl vešken hluk, nehnutý stojí lid,  
a srdce každého zajíma vážný cit.  
V soucitu s nešťastným v hlubokém smutku plál 
slzící lidu zrak obrácen v hory výš,  
kde nyní zločinec, v přírody patře říš,  
před Bohem pokořen v modlitbě tiché stál.  
Úloha: Prečo ľud zachováva vážnosť a ticho pre Vilémovou popravou?  

E.A.POE: Diela:  
Vraždy na ulici Morque, Ukradnutý list – detektívne romány  
Jama a kyvadlo – poviedka  



 

 

Úlohy: Cieľom autora je vytvoriť temnú, tajuplnú atmosféru s prvkami hororu. Akými štylistickými 
prostriedkami sa autorovi túto atmosféru darí vytvoriť?  

 
Je protagonista/rozprávač obeťou alebo spáchal nejaký hriech, za ktorý by si zaslúžil trest? Ako ho vnímate vy 
ako čitatelia? Prečo?  

 


