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Anotace 

 
Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. 

 

                                                                      

1. Zopakuj si, co víš o Nezvalově tvorbě. 

 

A)   K dílu napiš  literární směr/ období/literární druh/ literární žánr- 

 

a)Žena v množném čísle - ______________________________________ 

b)Edison - ___________________________________________________ 

c)Papoušek na motocyklu - _____________________________________ 

d)Stalin - ____________________________________________________ 

e)Praha s prsty deště - __________________________________________ 

f)Valérie a týden divů - _________________________________________ 

g)Anička skřítek a Slaměný Hubert - _______________________________ 

h)Matka naděje - ______________________________________________ 

i)Manon Lescaut  - ____________________________________________ 

j)Abeceda - __________________________________________________ 

 

B) K ukázkám napiš název díla. 

 

a) Čím to že já Manon A) _____________________________________ 

Tak šťastna jsem 

Čím to že já Manon A) _____________________________________ 

Se líbím všem 

Co na mně lidé mají 

Mě nezajímají 

Jen jeden jen jeden jen jeden... B)  ____________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

                

b) Až bude navždy v míru žít, 

v tom míru, který zajistil mu 

Sovětský svaz a jeho lid, 

až pozná jeho heroismus z filmů, C) ____________________________ 

                    až pozná jeho heroismus z knih, 

                    až pozná, čím byl všemu lidstvu Slovan, D) _______________________ 

                    až bude opěvovat zas jen sníh, 

                    poněvadž zápas bude vybojován. 

c) už se vznáší světla mezi listím stromů 

už se chvěje v sněhu elektrický drát 

už se blíží doba světelných promenád 

už se budou hledat duše pod rentgenem E) _________________________ 

jako ichthyosauři pod neogénem F) _______________________________ 

už se blíží ránu zlatá rafie G) ____________________________________ 

už jsme svědky kinematografie G) ________________________________ 

už nám budou zaháněti vypínače 

strašidelné stíny hazardního hráče 

už se nesou výkřiky a tleskání 

už se Edison svým hostům uklání  

 

d) Já jsem Anička a říkají mi Skřítek, protože jsem málo vyrostla. A nejsem z Prahy." 

"Pojďte, něco vám ukážu." H) ____________________________________ 

Hubert dovedl Aničku ke krásnému klenutí, kde se už všichni dívali nahoru jakoby na 

nebe. Ale na nebi nebylo nic. Na nebi bylo nebe. To, na co se všichni dívali, byl krásný 

obraz, pověšený na vysoké věži. A vtom to začalo. V krásných dveřích se objevoval 

jeden panáček za druhým. Sotva jeden panáček zmizel, už tu byl další, a další, až jich 

bylo dvanáct. A nakonec se objevila Smrt, jako když ji vykope z hrobu. I) 

 

 

                 K jednotlivým písmenům doplň tropy/figury/pojmy z literární teorie 

A) _________________________________________________ 

B) _________________________________________________ 

C) __________________________________________________ 

D) __________________________________________________ 

E) __________________________________________________ 

F) __________________________________________________ 

G) __________________________________________________ 

H) __________________________________________________ 

I) __________________________________________________ 
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C) K následujícím charakteristikám dopiš možný název díla. 

a) Zdramatizovaný příběh podle Abbé Prévosta - ___________________________ 

b) Pohádka pro děti - ___________________________________________________ 

c) Báseň inspirovaná nočním rozzářeným městem - __________________________ 

d) Básně vytvořené na základě asociace – písmena - __________________________ 

e) Sbírka inspirovaná obdivem k Sovětskému svazu - ________________________ 

f) Hlavním motivem celé sbírky je Nezvalův vztah k ženám. V různých básních je popisuje 

různě - _____________________________________________________________ 

 

 

 

 
 Vysvětlivky: 

ichthyosaurus byl poměrně malým zástupcem, jeho délka se pohybovala kolem 2 metrů. Celé stovky nádherně 

zachovaných exemplářů tohoto plaza byly objeveny na lokalitě v Německu. Byly zde objeveny také kostřičky 

ještě nenarozených mláďat (ichtyosauři byli živorodí) a například také vzácné otisky obrysu těla. Díky tomu bylo 

zjištěno, že také na hřbetě měli tito výborní plavci dorzální ploutev a na ocase kaudální ploutev. Tito tvorové byli 

dravci, lovící především ryby. Spoléhali se přitom na svůj skvělý zrak a také dobrý sluch. Mláďata se rodila 

nejprve ocasem napřed, čímž bylo zabráněno riziku utonutí během porodu 

Neogén je geologická perioda patřící do éry kenozoika, která začala přibližně před 23 miliony let a její konec je 

kladen k hranici před 2,588 miliony let. Klasickou oblastí, kde byla definována spodní hranice, která je dána 

nástupem planktonických foraminifer Paragloborotalia kugleri, je u obce Carrosio, severně Janova v Itálii. 

Název byl poprvé použit roku 1853(6?) M. Hoernesem, který pod něho zahrnul stávající epochy miocén a 

pliocén. Bližší členění, založené zejména na nanoplanktonu a foraminiferách, ukazuje následující tabulka 

(hranice jsou uvedeny v mil. let). 

Rafie – pevná, měkká, zploštělá vlákna, získávaná z povrchových pletiv velmi mladých listů palem 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Janov_%28It%C3%A1lie%29
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Mioc%C3%A9n
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http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nanoplankton&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Foraminify&action=edit&redlink=1


 

 

 

Řešení: a)Manon Lescaut b) Stalin c) Edison d) Anička skřítek a Slaměný Hubert  

A) oslovení B) epizeuxis C) metafora D) anakolut E) metafora F) metafora G) rým H) přímá řeč 

I) metafora 

C)a) Manon Lescaut b) Anička skřítek a Slaměný Hubert c) Edison d) Abeceda e) Stalin f) Žena 

v množném čísle  

 

                               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.             

 


