
Anotace:Prezentace seznamuje s významnými básníky 20. století a jejich tvorbou. Řeší 
drobné úkoly.
Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura
Autor: PaedDr. Kajetána Buchtová 
Jazyk: český
Očekávaný výstup: rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede 
jejich výrazné představitele –Vítězslav Nezval
Druh učebního materiálu: Prezentace
Cílová skupina: žák
Stupeň a typ vzdělávání: druhý stupeň, základní škola
Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: školní rok 2011-2012
Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen : devátý ročník základní školy

Česká poezie 20. století VY_32_INOVACE_ČJ-
L.9.15



Česká poezie  20. století
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26.5.1900 Biskoupky – 6.4. 1958 Praha

básník
prozaik, dramatik, překladatel
představitel poetismu a surrealismu u nás

Zkus vysvětli pojem surrealismus.

Nezvalova busta , autor Jan Simota



Manon Lescaut
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Přečti si báseň.

http://manonlescaut.wz.cz/bonus/recitace-basni.html



Úkoly:

K čemu přirovnává hrdina svou lásku?
Co není na klipartech zachyceno?
Jak rozumíš těm veršům?
Jak vidí zamilovaný rytíř svou lásku?



Autorský komentář k Manon Lescaut
/Vítězslav Nezval/

V malých soukromých anketách o desíti knihách, „které byste si vzal na pustý 
ostrov, kdybyste byl Robinson Crusoe“, uváděl jsem svým přátelům odedávna 
na prvním místě Prévostovu „Manon Lescaut“. 

Ten zázračný románek mi učaroval, když mně bylo patnáct let, a jeho 
nepostižitelná hrdinka navštěvovala pak ráda moje snění. Časem zapomněl 
jsem na šarvátky rytíře des Grieux, na všechny ty vnější dobrodružné honičky, 
jež byly módou v románech osmnáctého století, a z rytíře lásky s mečem zůstal 
mi v hloubi mých citů rytíř srdce. Mezi obrazem Manony, spoutané řetězem ke 
hloučku poběhlic, a mezi odstavcem knihy, ve kterém líčí abbé Prévost setkání 
arraské dívky a rytíře maltánského řádu před amienskou hospodou, zůstala mi 
duha citů, touhy, omámení tak silného, že pouhé slovo Manon, Manon Lescaut 
uvádělo mne do vytržení…

Pojal jsem „Manon Lescaut“ jako hru citů a vášní, jako drama citů a vášní. 
Potud je hrou romantickou. Psát ji bylo pro mne vyslovit to nevyslovitelné, čím 
onemocňujeme nad Prévostovými řádky a nad matoucí silou ženství. Psát ji 
bylo pro mne zpívat a pevně držeti otěže, zpívat a rozdírat si srdce. Psát ji bylo 
pro mne pohroužit se do nepřeberných líbezností české řeči, bez konce 
milostné, bez konce zářivé a opojné, schopné každého výrazu, každého 
odstínu něhy, vášně, smutku, poezie.



Zdroje:

Kliparty souboru Office 2007
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