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Informace o projektu 
Název projektu: Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století 
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 
 
Příjemce: Základní škola, Přerov, Želatovská 8 
 
 
 
 
 
Anotace:  

• Žáci se seznámí s básnickým prostředkem apostrofa, aktivně v textu apostrofu 

vyhledají a pokusí se o samostatnou básnickou tvorbu založenou na tomto básnickém 

prostředku  

•  Modul je vhodný zejména pro individuální práci 
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Pracovní list - apostrofa 
 

1. úkol:  Najdi apostrofy: 
 
a) Milena Lukešová   -                                                                b) Robert Desnos  
 Jak je bosé noze v trávě                              Sněženka 
(ze stejnojmenné sbírky)             (ze sbírky Zpěvobajky a květomluva) 
   
Mezi prsty se proplétají       Když kalendář hlásí Hromnice - 
a chladí  svátek v únoru,   
         sněženka otvírá jaru petlice, 
zelené ocásky        pomáhá slunci nahoru. 
 hadí.         Sněženko sněžná, sněž, 
         ale ne sníh, 
Takhle budeš, noho,       sněž něžnost, ty to dovedeš, 
zdráva,         a hrubá zima zmizí na saních. 
perličkuje ji perlorodky tráva. 
 
 
 

2. Pokus se podle básně Karla Kapouna „Oslovení“ (v prezentaci) vytvořit krátkou 
báseň s apostrofami s názvem  „H2O“. Pokus se stát básníkem a volit 10 jazykově 
opravdu vytříbených - krásných vyjádření -  na každý volný řádek jeden verš: 

 (Pozn.: uvědom si, že voda může být i nepřítelem) 
 
 

H2O 

 

Vodo! 

Má něžná přítelkyně! 

Od narození družko mých všech dní! 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

Zázraku všech žíznivých poutníků životem! 

 
Řešení - apostrofa  
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1. úkol:  Najdi apostrofy: 
 
a) Milena Lukešová       b) Robert Desnos - Sněženka 
- Jak je bosé noze v trávě      
(ze stejnojmenné sbírky)       (ze sbírky Zpěvobajky a květomluva) 
 
Mezi prsty se proplétají   Když kalendář hlásí Hromnice - 
a chladí svátek v únoru,   
        sněženka otvírá jaru petlice, 
zelené ocásky       pomáhá slunci nahoru. 
 hadí.        Sněženko sněžná, sněž, 
        ale ne sníh, 
Takhle budeš, noho,      sněž něžnost, ty to dovedeš, 
zdráva,       a hrubá zima zmizí na saních. 
perličkuje ji perlorodky tráva. 
 
 
 

2. úkol: Pokus se podle básně Oslovení Karla Kapouna vytvořit krátkou báseň 
s apostrofami s názvem  „H2O“. Pokus se stát básníkem a volit 10 jazykově 
krásných vyjádření -  na každý volný řádek jeden verš: 

Příklad: 
 

H2O 

 

Vodo! 

Má něžná přítelkyně! 

Od narození družko mých všech dní! 

Hřejivé lůžko unavených! 

Ledový budíku po probdělé noci! 

 Záchranné zrcátko divé zvěři! 

Měkká náruči vodních křídelníků! 

Chladivé hřiště rybího potěru! 

Kráso půvabných vodopádů! 

Úzkosti prožitých povodní! 

Hrůzo úděsných tsunami! 

Ledem spoutané krajiny! 

Otazníku ze všech největší! 

Zázraku všech žíznivých poutníků životem! 

 
 

 


