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• Anotace:
• Žáci se seznamují s pojmem anafora, uvědomují si různé způsoby a

funkce vyjadřování myšlenek na ukázkách (které poskytují další
možnosti pro práci s texty) a ověřují si pochopení pojmů při práci
s pracovním listem. V rámci tohoto modulu se žáci naučí řešit z
didaktického hlediska jednoduché a názorné úkoly, je kladen důraz
zvláště na jejich samostatnost, aktivitu a kreativitu.

• Modul je vhodný pro individuální i skupinovou práci
• Vybrané ukázky jsou vhodné i pro další využití ve všech složkách

jazyka českého.

• Klíčová slova:  anafora
• (Použité ukázky: J.Vrchlický, V.Závada, P.Kopta, V. Nezval, 

I.Mládek,J.Suchý)
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Anafora

= opakování slov na za čátku

veršů

Jaroslav Vrchlický

Za trochu lásky   1)

Za trochu lásky šel bych světa kraj,
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,

šel v ledu  – ale v duši věčný máj,
šel s vichřicí  - však slyšel zpívat kosy,
šel pouští  - a měl v srdci perly rosy.
Za trochu lásky šel bych světa kraj
jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí. 

http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jaroslav-vrchlicky/za-
trochu-lasky-okna-v-bouri.html

Autor snímku: Vladimíra Barboříková



Vítězslav Nezval      Edison    4)

Usedl jsem za stůl nad kupy svých
knih pozoruje oknem padající sníh
pozoruje vločky jak své věnce vijí
se svou věčnou chimérickou nostalgií
piják nezachytitelných odstínů
piják světel potopených do stínů
piják žen jichž poslouchají sny a hadi
piják žen jež pochovávají své mládí
piják krutých hazardních a krásných žen
piják rozkoše a zkrvavělých pěn
piják všeho krutého co štve a drtí
piják hrůz a smutku z života i smrti

Vilém Závada      Česká krajina     2)

Krajina usazena na krajině,
krajina pod krajinou pohřbena.
Co věků leží navrstveno v hlíně,
z níž věčně raší tráva zelená.

Ať nad ní tiše pnou se boží muka,
ať vlní se v ní bujně osení,
tu krajinu hýčkala lidská ruka,
proto ten obraz je tak vznešený.

Pavel Kopta        Les     3)

Les je  dům    Les  je  chrám
Les je  obraz  Les  je  rám
Les je  voda  živá
Les to  je  snad  zázrak  sám

další ukázky anafory v úryvcích



5) Ivan Mládek  - Jožin z bažin

1.Jedu takhle tábořit Škodou 100 na Oravu,   
spěchám proto, riskuji, projíždím přes Moravu.
Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bažin,    
žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin. 

R: Jožin z bažin močálem se plíží,    
Jožin z bažin k vesnici se blíží,    
Jožin z bažin už si zuby brousí,    
Jožin z bažin kouše, saje, rdousí.    

Na Jožina z bažin, koho by to napadlo,    
platí jen a pouze práškovací letadlo. 

další ukázka anafory

http://www.flickriver.com/photos/gchorus/360
7859335/
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