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Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. 

 

                                                                      

 

1. Které z následujících pojmů jsou typické pro poezii proletářskou, které pro poetismus? Doplň 

do tabulky. 

 

                     třídnost         cestování        víra v lepší budoucnost 

kolektivnost       exotika       dálky             pro hromadný přednes       revolučnost 

             sociální tematika          asociace        hravost      zlehčování 

smyslové okouzlení       groteska      snaha o pád nespravedlivého řádu 

 
   proletářská poezie         poetismus 

  



 

 

2.  Vyber správnou variantu/správné varianty. 

 
a) Oblíbeným městem poetistů byl/a             aa) Paříž 

                                                                   ab) Praha 

                                                                   ac) Padova 

 

b) Oblíbená postava byl/a                              ba) námořník 

                                                                   bb) černoch 

                                                                   bc) kouzelník 

 

c) Poetismus se inspiroval                            ca) v cirkusech 

                                                                  cb) v dalekých zemích 

                                                                  cc) v kabaretech 

 

d) Typickým prvkem poetismu je asonance,  da) zvuková shoda samohlásek v koncových    

což znamená                                                      slabikách veršů 

                                                                    db) zvuková shoda samohlásek v jednotlivých  

                                                                           větách 

                                                                    dc) zvuková shoda na konci všech slov 

 

e) Poetismus se soustředil na                         ea) současmost 

                                                                   eb) minulost 

                                                                   ec) budoucnost 

 

f) Hlavními tématy se staly:                          fa)  pocity štěstí a radosti 

                                                                          fb) pocity osamění 

                                                                          fc) nešťastná láska 

 

3.Nejvýznamnějším představitelem poetismu je Vítězslav Nezval. Přečti si následující básničky a A) 

jaký princip byl použit při jejich psaní B) jaké názvy by mohly mít, když jsou součástí sbírky 

Abeceda. 

 

a)                                                                       b) 

                    nazváno buď prostou chatrčí                                 luk jenž od západu napíná se 

                    Ó palmy přeneste svůj rovník nad Vltavu             Indián shlédl stopu na zemi 

                    Šnek má svůj prostý dům z nějž růžky vystrčí      Poslední druhové zhynuli v dávném čase 

                  a člověk neví kam by složil hlavu                       a měsíc dorůstá prérie kamení  

b)                                                                     d) 

 ´               nevím k čemu bych tě přirovnal                            Přes Německo do Francie 

                   Tři linky táhlý tón tvůj zaznívá                             dudák se svým měchem větry pluje            

                   Telegrafistce někdo lásku lhal?                             Chodské písně pomalu 
                   Tři linky každá stejně pravdivá                             hvízdá na svou píšťalu  
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4. Pokus se vytvořit vlastní báseň s názvem I. 

 

 

5. Přečti si ukázku z Podivuhodného kouzelníka a zodpověz otázky. 

   Zpěv první        Geneze podivuhodného kouzelníka 

 

   Jednoho večera procházeje se podél nábřeží 

   jež bylo ponuré  a světélkující jak fatamorgána 

   dal jsem se vésti lucernami 

   jež točily se v průjezdech 

   rozevřených na způsob zvířecí tlamy 

   a noc chvatem se přibližovala 

   vcházejíc do úderů hodin a do piana 

   jež smutně se rozléhalo až na druhém konci řeky 

 

   A sotva jsem se mohl ohlédnouti 

   po mléčném růženci obloukovek 

   tvořících v dáli síťový obraz města 

   neboť stanul jsem u polorozbořené cihelny 

   již obrůstalo jen proutí 

   a sotva jsem si mohl uvědomit že jest útulkem banditů 

   spatřil jsem kterak ztrácí se cesta 

   pod velikou homolí 

   na jejíchž stěnách tyčí se klášter nijak neproslulý 

 

   Tu musil jsem mysliti na budoucnost Evropy 

   té kolonie uprostřed níž můj přísný národ 

   podoben granátovému jablku 

   na některé z nízkých věží jak báň je vztyčen 

   a nemoha domyslit ani 

   suchou askezi neprobuzené jeho přirozenosti 

   zůstal jsem sklíčen 

   zatímco o kousek dál na návrší 

   kde klášter je protkán zahradou 

 

1. Podivuhodný kouzelník je datován o 2 roky dřív než byl poetismus manifestačně vyhlášen (1924). 

Přesto je svým způsobem považován za uměleckou manifestaci tohoto směru. Dokážeš vysvětlit proč? 

2. Jaký význam má pro básníka moderní civilizace? 

3. Najdi v textu některé z básnických figur. 

 

 

 



 

 

 

 

   Sasanka 

   Hle to byl pravý kouzelník 

   jenž takto cestoval (1)                                                                       ___________________________ 

   První cesta končí  

   u smrtonosných skal 

 

   Toť grónská zem to ledy jsou (2)                                                     ___________________________ 

   A loď se propadla 

   Kouzelník holí tvář 

   V hlubinách zrcadla (3)                                                                      ___________________________ 

 

   A grónští obyvatelé 

   na honbu velryb jdou 

   První rána třeskla (4)                                                                            __________________________ 

   u lodi pod vlajkou 

 

   V průvodu mužů jiný muž 

   a stejně okován 

   seveřané mu postaví 

   na mořském břehu stan 

 

   Dva roky dlel tam kouzelník 

   vždy šťasten víc a více 

   až jednou zemřel s přáteli (5)                                                                  __________________________ 

   na černé neštovice 

1. U jednotlivých čísel se pokus najít vysvětlení. 

2.  Co ztvárňuje tato ukázka?  

3.  Jaká je jazyková rovina? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Řešení: 

                     třídnost         cestování        víra v lepší budoucnost 

kolektivnost       exotika       dálky             pro hromadný přednes       revolučnost 

             sociální tematika          asociace        hravost      zlehčování 

smyslové okouzlení       groteska      snaha o pád nespravedlivého řádu 

 
   proletářská poezie         poetismus 

Třídnost 

Kolektivnost 

Víra v lepší budoucnost 

Pro hromadný přednes 

Revolučnost 

Sociální tematika 

Snaha o pád řádu 

Exotika 

Dálky 

Asociace 

Hravost 

Zlehčování 

Smyslové okouzlení 

Groteska 

 

 

2. a-aa, b – ba, bb, bc, c-cca, cb, cc, d – da, e – ea, f-fa 

3. A – A, B – D, C – E, D – J 

      4.     I 
            pružné tělo tanečnice 

            nad hlavou červený vějíř plápolá 

            Kapelníkova rudá kštice 

            nejvyšší tóny! Indianola  

 

 

Zdroj: MAŠKOVÁ, Drahuše. Čítanka 3: k Literatuře - přehledu SŠ učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 

2006, 207 s. Maturita (Petra Velanová). ISBN 80-868-7300-5.             
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