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• Anotace:
• Žáci se seznamují s pojmem kaligram, uvědomují si různé

možnosti vyjadřování, zde ve spojení v výtvarným uměním, a
ověřují si pochopení pojmu při práci s pracovním listem.

• V rámci tohoto modulu žáci rozliší podle grafické podoby prózu a
poezii v klasické podobě od kaligramu a porovnávají je.

• Je kladen důraz na jejich samostatnost, aktivitu a kreativitu.

• Modul je vhodný pro individuální práci.
• Klíčová slova:  kaligram, grafická podoba básn ě

• (Použité ukázky : L.Novák, L.Ferlinghetti, G.Apolli naire, 
Ch.Morgenstern, M. Červenka)
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= báseň psaná nebo upravená

do obrazce, který je v souladu
s obsahem textu

(báseň v obraze)

Kaligram :            Lawrence Ferlinghetti
Johny Nolan… 1)

Dítě na prahu plá če a ztichne a plá če co mu 
stačí dech

jak
míč

když
skáče

dolů
po schodech



2)

Guillaume Apollinaire      
Prší 2)



Detailnější snímek 2)



Guillaume Apollinaire  
Dáma v klobouku     3)



Ladislav Novák                                                     
A taky naopak 4)



Dva trychtýře jdou noční tmou.

Těl jejich úzkou skulinou

proudí jas luny

klidné, stále

na cestu

lesem

a t.

d.

Christian Mongerstern   
Trychtýře 5)



Podívej, trhám tu b      áse ň na dvě půlky.
Pravou ti dávám, le       vou si ponechám.

Prší, rozednív     á se, tvá cesta
vzhůru ke kap      li se dere a dál
a má se spouští s      trží k potoku.

Po létech, až v stude      né rozryté hlín ě

v jedy prosáklém       kraji za řekou,
nad každou hlav      ou jiný prapor,

se potkáme, cizí       pov ědomé tvá ře,
levý proužek a       pravý proužek
přilehnou k sob ě,       řádek k řádku

jak rakev       k rakvi
na spol      e čném

vo      ze  

Miroslav Červenka
Rozchod na křižovatce 6)



7) http://concept.avu.cz/studijni-texty-study-
scripts/collatanea-prosperova-knihovna/slovo-
a-obraz/kaligram/

Lewis Carroll
Alenka v říši div ů
český p řeklad  
Aloys a Hana Skoumalovi



Původní podoba kaligramu Alenka v říši div ů – L. Carroll    8)

http://concept.avu.cz/studijni-texty-study-scripts/collatanea-prosperova-knihovna/slovo-a-
obraz/kaligram/
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