
S líčením neboli subjektivně zabarveným popisem se v hodinách slohu ve školním 

roce 2012/2013 „poprali“ žáci 8. A. Tento slohový útvar je pro ně velice těžký 

právě pro zesílenou subjektivitu a emocionalitu a neobvyklé používání básnických 

prostředků jako je epiteton, metafora, metonymie, personifikace atd. Přesto 

stojí pár slohových prací minimálně za přečtení: 

Mgr. Eva Vondrková 

LÍČENÍ - LILIE 

Má drahá lilie! Jsi královna všech kytiček na světě. Právoplatně nosíš korunku, 

která ti byla udělena. Když se na tebe podívám zdálky, vypadáš jako hvězda na 

nebi. Naopak, když se podívám zblízka, vidím malebnou panenku s dlouhými vlásky 

až na zem. Drahé kamení, peníze, šperky a jiné ze zlata vyrobené unikáty, ti 

nesahají ani po kořínky. Jsi nejvzácnější a to nejsi ze zlata. Všem květinám jdeš 

vzorem, tvá krása, něžnost oslňuje. Jsi něco jako jejich Panenka Maria. Ty 

chvíle, kdy jsem s tebou, jsou nepopsatelné. Kdybych mohla, všude bych si tě 

nosila s sebou. Ale není to možné, protože když tě utrhnu, tak ti ubývají síly, až 

žádné nezbudou. Je to to samé, jako když myslivec zastřelí srnku. Proto tě 

zbytečně netrhám a dál tě nosím ve svém srdíčku! 

Autorkou je Katka Füllsacková z 8.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lilium_bulbiferum_bulbiferum1LEST.jpg


 Líčení auta 

Naše milé auto, 

autíčko naše, ty jsi ze všech nejrychlejší. Kdykoliv něco nestíháme, ty nás 

všechny překvapíš. Tvoje barva je modrá jako jasné nebe a ten tvůj lesk je úplně 

udivující. Víš, jak jednou venku padaly trakače, ty ses bál a přece jsi to potom 

dal. Když se ti jednou rozbil karburátor, tak jsi stál v garáži jako mrtvý stroj. 

Skvěle jezdíš, moc nejíš, ale něco přece sníš. Tvoje sedačky jsou tak pohodlné, 

jako bych se válel v nebi plném mráčků připomínající krásné kudrnaté ovečky. 

Pamatuješ, jak jsme spolu frčeli po dálnici D1, to je ten tankodrom, tam jsi 

tenkrát ztratil výfuk, a já koukal jako malý kluk. Tolik věcí jsme spolu prožili, 

všechny si nás pěkně vozil a vozit budeš dál. 

Autor je Honza Juriga z 8.A 

 

Vztah k oblíbenému autu 

 
Aston Martin není jen auto, není to jen stroj, který vás dopraví na místo, které 

chcete. Je to přítel k nezaplacení. Můžete s ním prožívat velká dobrodružství. 

Zpříjemní vám každodenní jízdu. Je tichý jako sova, prostorný jako vila, oblíbí si 

ho každý. Když to rozbalí na 260 km/h, už nebudete chtít vyměnit toto auto za 

jiné. V garáži vypadá jako skvost celého domu a ve hře „Need for speed most 

wanted“ Aston Martin úplně předčí v kráse všechny auta. Aston Martin je prostě 

nej. :-D 

 

Autor je Mirek Lehký z 8. A 
 

 

 


