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Anotace 

 
Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. 

 

                                                                      

 

 

1. Zodpověz následující otázky: 

 

a) Zakladatel futurismu? - _____________________________________________________ 

b) Kde a kdy  vznikl dadaismus? - _______________________________________________ 

c) Co je kaligram? - __________________________________________________________ 

d) Charakteristika futurismu? - __________________________________________________ 

e) Ke kterému směru patří Marinetti? - ____________________________________________ 

f) Co je apollinairovské pásmo? - ________________________________________________ 

g) Na čem je založen surrealismus? - _____________________________________________ 

h) Jak lze experimentovat s poezií? - ______________________________________________ 

i) Co znamená kubismus? - ________________________________________________ 

 

2. Následující slova doplň do textu dle významu. Skloňuj , časuj dle potřeby. Některé informace 

budeš muset doplnit pouze na základě vlastních znalostí. 

 

           čistý psychický automatismus  smrt    zmar realismus  burcovat  pohyb  konvence kubismus 

nadrealismus        rozum     myšlenkové pochody    deprese   impresionismus   provokovat 

        André Breton     psychoanalytická teorie   psychické stavy  náhodu  šokovat  harmonie 

 

A) Surrealismus můžeme také překládat jako _____________________. Zakladatel _________________ 

chápal surrealismus jako ________________________________, kterým se měl zachytit průběh 

myšlení. Surrealisté se snažili vyloučit z umění ______________, kladli důraz na přirozenost a 

fantazii, opírali se o Freudovu _______________________________.  Používali metodu 

automatického textu →zápis _________________________.  

 

B) Expresionismus vznikl ve __________________________ (kdy?). Je typický pro _______________ 

____________________  země. Typickými rysy jsou _________, ______________, ____________, 

___________________.  Expresionisté odmítají ____________________ a __________________. 



 

 

Hlavními představiteli jsou ___________________ a ____________________________. 

 

     C) Dadaismus upřednostňuje ________________ . Dadaisté mají snahu _______________,  

          _____________, _________________.  Dadaismus vznikl ____________________ (kde) a poté se    

          šířil do dalších zemí. Zakladatelem je _____________________. 

 

      D)Futuristé  hledají nový výraz pro__________. Propagují _____________, ______________ (co). Mají  

          snahu likvidovat ______________ a ________________.  Jelikož futurismus oslavuje válku jako  

          jedinou možnou  hygienu světa, připojil se jeho zakladatel, ___________________, k italskému  

          fašismu. 

 

     E) Nejméně rozšířeným literárním směrem je ________________.  Typickým rysem je snaha spojovat 

          současně probíhající děje. 

 

    

3. K následujícím dílům doplň autora a směr. 

 

a) Prsy Tiresiovy - ________________________ - _________________________________ 

b) 150 000 000 - __________________________ - _________________________________ 

c) Zakletí smíchem - _______________________ - _________________________________ 

d) Šebastián ve snu - _______________________ - _________________________________ 

e) Morgue a jiné básně - ____________________ - _________________________________ 

f) Šibeniční písně - ________________________ - _________________________________ 

g) Magnetická pole - _______________________ - _________________________________ 

h) Nadja - _______________________________ - _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


