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VÍTĚZSLAV NEZVAL
(1900 – 1958)
Narodil se v Biskoupkách u Třebíče.
Patřil mezi vedoucí básnické osobnosti m____________
poezie.
Vrcholný představitel ____________________
POETISMUS = …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
TVORBA:
A) 20. léta
Cyklus

B_____________ n____________ – patří sem:

1. ________________________- autorův lyrický ____________
2. ________________________
3. ________________________ - věnováno _________________
B) 30. léta

a) poetismus – S______ a š________
S__________ h_________ - báseň Čísla
Jednička
Bětka vyšla před __________
byla jednou jedna _________
Osm
Dvojka
nasypat __________
nebyla to bednička byla to ____
Devět
Tři
přišel k ní _________
to sem ____________
Desítka
Čtyřka
vážná svatební _________
před sojkou se otevřela ______
Padesát
Pětka
nech se Bětko __________
není to sojka je to __________
Stovka
Šest
našla se švábí _________
Práci ________!
Při sto jedničce
Sedm
bylo zase všecko v _______
b) surrealismus = ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

- Z________ v m__________ c_______
- A____________ h____________

ŘEŠENÍ:

VÍTĚZSLAV
NEZVAL
(1900 – 1958)
Narodil se v Biskoupkách u Třebíče.
Patřil mezi vedoucí básnické osobnosti meziválečné poezie.
Vrcholný představitel poetismu.
POETISMUS = jediný ryze český literární směr, popisuje obyčejné věci,
optimistický pohled na svět, hravost
TVORBA:
A) 20. léta

Cyklus Básně noci – patří sem:
1. Podivuhodný kouzelník - autorův lyrický autoportrét
2. Akrobat
3. Edison - věnováno objeviteli žárovky
B) 30. léta

a) poetismus – Sbohem a šáteček
Skleněný havelok - báseň Čísla
Jednička
byla jednou jedna bednička
Dvojka
nebyla to bednička byla to sojka
Tři
to sem nepatří
Čtyřka
před sojkou se otevřela dvířka
Pětka
není to sojka je to Bětka
Šest
Práci čest!
Sedm

Bětka vyšla před dům
Osm
nasypat kosům
Devět
přišel k ní medvěd
Desítka
vážná svatební nabídka
Padesát
nech se Bětko učesat
Stovka
našla se švábí krovka
Při sto jedničce
bylo zase všecko v bedničce

b) surrealismus = umělecký směr, snaží se o zachycení snů, představ,
pocitů a myšlenek.

-

Žena v množném čísle
Absolutní hrobař

