
 

 

5. Klasicismus 

Pracovní list 5A 

 
1. Jaký umělecký styl klasicismus napodobuje? 
2. Jmenuj hlavní představitele klasicistní literatury. 
3. Které pravidlo ve svých dramatech dodržovali a kdo je jeho zakladatelem? 
4. Jaké vlastnosti symbolizují hlavní hrdinové Molièrových her? 
 Don Juan ....................................... 
 Misantrop ....................................... 
 Harpagon ....................................... 
 Tartuffe ........................................... 

5. Co je to bajka? 
 
6. Ukázky a úkoly 
A 
XIMENA: Můj otec dokonal sklán právě první zbraní, 
kterou don Rodrigo dnes sevřel ve své dlani. 
Ó plačte, oči mé, a roňte svoji sůl! 
Půl mého života mi sklála druhou půl 
a nutí mě/mně se mstít, po oné kruté ráně, 
za tu, co nemám už, na té, co zůstává mě/mně. 
... 
Miluji Rodriga a trpím tím, co chci tu. 
Mé srdce stojí s ním, já přes ten hlas však vím, 
kdo jsem a že byl dnes můj otec zabit jím. 
ELVIRA: Chcete ho stíhati? ... 
 
1. Urči název díla a autora. 
2. Před jakým rozhodnutím stojí hlavní hrdinka? 
3. Vysvětli verš: Půl mého života mi sklála druhou půl. 
4. Zdůvodni interpunkci ve větě označené kurzívou. 
5. Vyber správné tvary zájmena já. 
 
B 
JAKUB: 
Z kůže bych vyletěl, když na to koukám, a je mi to líto, když pořád musím poslouchat, co se o vás říká. 
Vždyť já vás mám celkem rád, i když mám na vás vztek, a hned po mých kobylách jste mi ten nejmilejší 
člověk na světě. 
HARPAGON: 
A moh bys mi říct, co se o mně říká? 
... 
JAKUB: 
Že si dáváte tisknout zvláštní kalendář, kde postní dny jsou značeny dvakrát, abyste čeládce moh dvakrát 
utrhovat na stravě. Druhý zas, že se se služebnictvem vždycky chytíte před Ježíškem nebo než jde od 
vás, abyste měl důvod nic mu nedat. 
 
1. Urči název díla a autora. 
2. Charakterizuj hlavní postavu. 
3. V čem tkví komický účinek ukázky? 
4. Uveď názvy dalších Molièrových her. 
5. Urči druhy vedlejších vět v poslední replice. 
 
 


