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Literatura:1/ Tropy a figury
1. TROPY - jazykové prostředky založené na přenášení významu slov
a) Metafora = přenesení pojmenování na základě vnější podobnosti
Personifikace = zosobnění; přenášení vlastností lidské bytosti na neživé věci nebo pojmy
Epiteton = básnický přívlastek
Oxymóron = spojení dvou slov, jejichž význam se navzájem vylučuje (živá mrtvola)
Přirovnání = porovnávání dvou jevů si podobných, spojka jako (X je jako Y)
b) Metonymie = přenesení pojmenování na základě určité vnitřní souvislosti (spojitosti)
Synekdocha = zaměňuje pojmenování celku a částí; pojmenování částí se přenáší na celek a
naopak (angrešt - rostlina i plod)
Hyperbola = nadsázka, zveličení skutečnosti
2. Eufemismus = zjemnění významu, vyhýbání se tvrdým skutečnostem (odešel navždy)
Ironie = vyjádření záporu kladem, mluvčí myslí pravý opak toho, co říká
Sarkasmus = zesílená ironie
2. FIGURY - založené na opakování nebo hromadění slov, význam slov zůstává stejný,
nevyhledáváme mnohoznačnost jako u tropů
a) Figury týkající se hlásek:
Aliterace = opakování hlásek nebo jejich skupin na začátku po sobě jdoucích slov
Onomatopoia = opakování hlásek nebo jejich skupin tak, aby napodobovaly nějaký zvuk
b) Figury týkající se slov:
Anafora = opakování slov či sousloví na začátku po sobě jdoucích veršů
Epifora = opakování slov či sousloví na konci po sobě jdoucích veršů
Epizeuxis = opakování slova či sousloví v textu
Epanastrofa = opakování stejného slova na konci jednoho verše a na začátku verše
následujícího
c) Odchylky od pravidelné stavby
Apoziopeze (=neukončená výpověď) = jen naznačování, každý si to musí domyslet, řečnické 3
tečky
Osamostatněný větný člen = zcela vyčleněn ze stavby věty i když do ní patří (Zmlkněte!
Okamžitě!)
Anakolut = vyšinutí z větné vazby; věta začíná jinak, než pak signalizuje její pokračování
(Maminka, když viděla moje vysvědčení, bylo jí hned líp.)
Zeugma = spřežení různých vazeb; slova spojená stejně vyžadují jinou vazbu (Lidé vystupovali
a nastupovali do tramvaje.)
d) Řečnické figury - slouží k oživení řečnického projevu
Řečnická otázka = otázka, která nevyžaduje odpověď
Řečnická odpověď = mluvčí si odpovídá na řečnickou otázku neočekávaným způsobem
Apostrofa = oslovení abstraktní skutečnosti, nepřítomné osoby nebo neživých objektů

Skripta I

str. od začátku po str. 9

Určete druh rýmu
(A) Král Karel s Buškem z Vilhartic
(B) teď zasedli si k dubovému stolu –
(B) ti dva už pili mnohou číši spolu
(A) a zapěli si z plných plic.

Mluvnice: DÚ:
1/ Velká písmena/správné řešení bude uvedeno v zápisu z další konzultace, případné
nejasnosti vysvětlím/

2/Vypravování
Vaše slohová práce MUSÍ obsahovat minimálně 250 slov , uvedete název práce, bude
členěna do odstavců a bude opatřena Vaším jménem.
Témata/vyberte 1 z nich/ a/ Jak jsem se stal detektivem
b/Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše
c/ Trapas
d/ práce bude končit větou: Usmíval se, přestože ho ještě facka
pálila na tváři

Práce zasílejte na adresu : kuchtova@skola-auto.cz

Velká písmena

Ty tvoje -vejkoviny, voják – vejk, jsme národ – vejků, - idáš zradil, chová se jako – idáš,
Karel -eliký, Karel -tvrtý, postava – ludného -olanďana, potuluje se tu jako –ludný
-olanďan, -ervená – arkulka, -arkulka je čepice,, hraji – arkulku, -rincezna –iroslava,
-yšná -rincezna, - istr –řeboňský,, - yšebrodský -istr, -istr – an – us, Komenský je –čitel
-árodů, -nich -ázavský, -řemyslovci, -nišský řád, -arxista, -ezuita, - rantiškáni, -řesťané,
- užický –rb, -anák, -ěsíčňan, - ebešťan, -ozemšťan, -ongol je občanem Mongolska,
Má šikmé oči jako –ongol, jsi -parťan,všude je uctíván nějaký –ůh, křesťanský – ůh
-án -ůh,antičtí -ozi, -rorok je věštec, Mohamed byl – rorok, církevní – tcové, naši –tcové,
-ocha -vobody, everka, -olárka, -ečernice, - elký -ůz na obloze, - luneční soustava,
-ys -obré - aděje, - erudova –lice, -lice Jana Nerudy, -ídliště -oravské -ředměstí,
-ídliště - íru, -ražský -rad, -ražský - rloj, -rám sv. –íta, -yšehrad, - lice –od -ipami,
-tlémská - aple, -aple -etlémská, - niverzita - arlova, - arlova - niverzita, chodil do –okola,
-okol je pták, -okolové mají svou organizaci –okol, - ákladní škola, -ákladní – kola Milady
Horákové,, naše –ymnázium je mladé, - ymnázium J.K. Tyla, - pojené - táty, -ánské
-rálovství, -ancelář - rezidenta republiky, pracuje na – inisterstvu zemědělství, -elvyslanectví
-rancouzské – epubliky v Praze, je na –agistrátě, - ěstský úřad v Písku, - trana -elených,
-emokratická – trana, -elenohorský – ukopis, jak na – ový rok, tak po celý rok, v –ovém roce
jen to nejlepší,- asopust, - lekání, já – ánoce prožívám, - ožínky, automobil – koda, jezdím
-kodovkou, chodím v – otaskách, - riel je prášek, - lzeň je dobrá značka, piji - lzeň, -lzeňský
-razdroj, - lzeňské pivo, - ilosofická fakulta nepřijímá, -edagogická fakulta UK, -ih je chudý,
fouká -everák

