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JIŘÍ WOLKER

(1900 – 1924)
Narodil se v ________________ - dnes: festival
amatérské poezie
Básník, hlavní představitel _______________ poezie a člen
___________
Velký vliv na jeho tvorbu i životní názory měla jeho maminka.
V době studií onemocněl tuberkulózou, umřel velmi mladý v sanatoriu
v Tatranské Poliance.
EPITAF = nápis na náhrobním kameni
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
TVORBA:

Host do domu

- sbírka oslavující ___________________________________________

„ Miluji věci a také miluji celý svět.“
- báseň: Poštovní schránka
Poštovní schránka na rohu ulice,
to není nějaká lecjaká věc.
Kvete modře,
lidé si jí váží velice,
svěřují se jí docela,
psaníčka do ní házejí ze dvou stran,
z jedné smutná a z druhé veselá.
Psaníčka jsou bílá jako pel
a čekají na vlaky, lodě a člověka,
aby jak čmelák a vítr je do dálek rozesel,
- tam, kde jsou srdce,
blizny červené,
schované v růžovém okvětí.

Když na ně psaní doletí,
Narostou na nich plody
sladké nebo trpké.

přirovnání - červená
kontrast - modrá
metafora - zelená
personifikace – žlutá

báseň Pokora
„Stanu se menším a ještě menším,
až budu nejmenším na celém světě.
Po ránu, na louce, v létě
po kvítku vztáhnu se nejmenším.
Zašeptám, až se obejmu s ním:
„Chlapečku bosý,
nebe dlaň o tebe opřelo si
kapičkou rosy,
aby nespadlo.“

přirovnání - červená
kontrast - modrá
metafora - zelená
personifikace – žlutá

Těžká hodina
- obsahuje i sociální balady, v nichž ukazuje bídné postavení __________
__________ - např. Balada o snu
- báseň Těžká hodina: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
____________________________________________
Jiří Wolker také psal ____________________ - viz:

O milionář i, který ukradl slunce

Milionář chce …………………… jen pro sebe a …………………… ho. Náhle ho postihne
vředovitá nemoc a nechce, aby se to někdo dozvěděl. Lékař mu poradí, že mu
může pomoci jen ………………………. To však milionáře ………………… na popel. Zpět na
oblohu vynesou slunce ………………, aby mohlo sloužit všem.
Zdroje: www.spisovatele.cz

JIŘÍ WOLKER

(1900 – 1924)
Narodil se v Prostějově - dnes: festival amatérské poezie
Básník, hlavní představitel proletářské poezie a člen
Devětsilu.
Velký vliv na jeho tvorbu i životní názory měla jeho maminka.
V době studií onemocněl tuberkulózou, umřel velmi mladý v sanatoriu
v Tatranské Poliance.
EPITAF = nápis na náhrobním kameni
Zde leží Jiří Wolker,
básník jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se bít.
Dřív než mohl srdce své k boji vytasit, zemřel mlád dvaceti čtyř let.

TVORBA:

Host do domu

- sbírka oslavující obyčejné, prosté věci

„ Miluji věci a také miluji celý svět.“
- báseň: Poštovní schránka
Poštovní schránka na rohu ulice,
to není nějaká lecjaká věc.
Kvete modře,
lidé si jí váží velice,
svěřují se jí docela,
psaníčka do ní házejí ze dvou stran,
z jedné smutná a z druhé veselá.

Když na ně psaní doletí,
Narostou na nich plody
sladké nebo trpké.

Psaníčka jsou bílá jako pel
a čekají na vlaky, lodě a člověka,
aby jak čmelák a vítr je do dálek rozesel,
- tam, kde jsou srdce,
blizny červené,
schované v růžovém okvětí.

přirovnání - červená
kontrast - modrá
metafora - zelená
personifikace – žlutá

báseň Pokora
„Stanu se menším a ještě menším,
až budu nejmenším na celém světě.
Po ránu, na louce, v létě
po kvítku vztáhnu se nejmenším.
Zašeptám, až se obejmu s ním:
„Chlapečku bosý,
nebe dlaň o tebe opřelo si
kapičkou rosy,
aby nespadlo.“

Těžká hodina

- obsahuje i sociální balady, v nichž ukazuje bídné postavení dělníků
- např. Balada o snu
- báseň Těžká hodina: Dnes je má těžká hodina. Chlapecké srdce mi zemřelo
a sám je v rakvi vynáším…
popisuje přeměnu chlapce v muže

Jiří Wolker také psal pohádky - viz:

O milionář i, který ukradl slunce

Milionář chce slunce jen pro sebe a ukradne ho. Náhle ho postihne vředovitá
nemoc a nechce, aby se to někdo dozvěděl. Lékař mu poradí, že mu může
pomoci jen slunce. To však milionáře spálí na popel. Zpět na oblohu vynesou
slunce děti, aby mohlo sloužit všem.

