


Zapište si snímky, které jsou označeny “naším 

smajlíkem“. Zpracujte i úkoly vztahující se k textu. 



Narodil se v Lounech. Studoval lékařství. Za 1.sv.v. bojoval na balkánské 

frontě.

Dílo:

S lodí, jež dováží čaj a kávu – poetistická sbírka 

zachycuje exotické prostředí
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Narodil se v Biskoupkách u Třebíče. Vystudoval filozofickou fakultu. Ovlivnil

ho F. X. Šalda. Byl členem Devětsilu.

Dílo: Pantomima – poetistická básnická sbírka

Básně noci – básně oslavují tvořivou práci (např.Edison, Podivuhodný 

kouzelník)

Sbohem a šáteček

Matka Naděje – sbírka věnovaná matce

Zpěv míru

Z domoviny

Manon Lescaut – nejslavnější dramatická hra, námět převzal z franc. 

literatury 



Význam:

Byl všestranným tvůrcem, 

věnoval se poezii, próze, 

dramatu. Psal pro děti filmové 

scénáře. (např. loutková pohádka 

Bajaja)

Ukázka z Manon Lescaut:

http://youtu.be/WoKCxMIKHM8

Busta Vítězslava Nezvala
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http://youtu.be/WoKCxMIKHM8


a) Doplň chybějící části verše. Text opiš do sešitu, pracuj s učebnicí.

Manon je můj osud, Manon je …

Manon je všecko, co neznal jsem …

Manon je první a poslední…

nepoznat Manon …

b) Jaká literární figura se v básni objevuje?



a) Doplň chybějící části verše:

Manon je můj osud, Manon je …můj osud

Manon je všecko, co neznal jsem …dosud

Manon je první a poslední…můj hřích

nepoznat Manon …nemiloval bych

b) Jaká literární figura se v básni objevuje?

Anafora – opakování slov na začátku verše
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