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Anotace:

• Žáci pracují s pojmem nonsensová literatura

• Identifikují humorné situace a jazykové prostředky typické pro tento typ poezie

• Pokusí se napsat vlastní nonsensovou poezii

• Modul je vhodný pro individuální i skupinovou práci

Vybrané ukázky jsou vhodné i pro další využití ve všech složkách jazyka českého.
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N O N S E N S = nesmysl
• Původ názvu: z latinského non = "ne" a sensus = "smysl"

→    Nonsensová literatura

• tzv. nonsensová literatura je druh literatury, jejíž text je nesmyslný,
mnohdy dokonce až absurdní.

Známými spisovateli nonsensové literatury jsou například:
Christian Morgenstern

Lewis Carroll 
Edward Lear

Lawrence Ferlinghetti
Vítězslav Nezval 

• Typickým příkladem nonsensové literatury jsou
• grafické básn ě (kaligramy), vizuální poezie, kde má úprava textu

přednost před jeho obsahem. Taková literatura obvykle zaujme především
svou nevšedností, výjimečností a většinou i zábavností.

• limeriky



1) http://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/kaligramy/srdce.html



2) http://www.roznovskastredni.cz/images/kaligram.gif



3) http://bezfantazijni.blog.cz/1202/filmovy-kaligram



Limerik je zábavný literární poetický útvar, u jehož vzniku 
stál anglický básník Edward Lear.

• Limerik se vyzna čuje pětiveršovými strofami, které 
se rýmují podle schématu AABBA .

• 4) Edward Lear (překlad Antonín Přidal):
Byl jeden d ědeček v Szegedu,
který jel na starém medv ědu.
Když se ptali: „Kluše?“
Odpov ěděl suše:
„Je z rodu neklusavých medv ědů.“

• 5) Jiří Žáček:
Byl jeden d ědeček pon ěkud nesm ělý
vymýšlel nesmysly a m ěl rád veselí:
- Jen ať se děti pobaví,
vždy ť smích je dobrý pro zdraví,
aspoň z nich vyrostou veselí dosp ělí.



Střelený p říběh
(německé lidové říkadlo)
– přeložil Emanuel Frynta)

Tma jak v pytli, m ěsíc svítil,
luh se sn ěhem zelenal,
kočár se jak ďábel řítil

hezky zvolna podle skal.

Cestující vsed ě stáli,
mlčky v živém hovoru,
zastřelený zajíc v dáli
běžel z vršku nahoru.

Na své fialové truhle
celé pěkně zelené

černý blondýn hled ěl ztuhle
na to zví ře střelené.

6) http://www.komik.cz/texty/1274-streleny-pribeh/

Nonsens



Pavel Šrut:   Pidilidi 
Děti jsou prý pidilidi,

ale když je básník vidí,
jak se někdy chovají

(třeba včera v tramvaji),
pomyslí si, to mi věř,
že jsou děti pidizvěř.

•
A diví se proč jim vlastně
píše krásné pidibásně!

7) http://vikdla.blog.cz/1102/pavel-srut-pidilidi



Snowflake: Kdo byl n ěkdy v záhrobí

Kdo byl někdy v záhrobí,
ten už radši nezlobí.

Kdo tam viděl mrtvoly,
chodí vzorně do školy.
Kdo tam viděl mumie,

alkohol už nepije.
Kdo tam viděl stádo dog,
ten už nedotkne se drog.

Kdo tam ani ve snu nebyl...
...ten se chová jako debil...

8) http://snowflowers.blog.cz/1105/dalsi-vyplody-zvane-basnicky



Snowflake:   Kráva

Jedna velká kráva
studovala práva.
Že to byla stra čena,
byla z toho nadšená.
Jednou vprost řed zelen ě
uvid ěla tulen ě.
Že se jí zdál kyselý,
sko čila s ním do zelí.
Dostala se do jiná če,
celý chlív te ď pro ni plá če!
A že byla v jiným stavu,
ukousala ko čce hlavu.
Zůstala jí mezi zuby,
nemohla ji vyndat z huby.
Tak si vzala párátko,
zlomila ho nakrátko.

Vrazila si ho do krku
a dělala vrkú, vrkú.
Vrkala, však ale b ěda!
Kolem prošel cizí d ěda.
Spletl si ji s holubem,
ptal se, co má za lubem.
Kráva se jen zazubila,
a že předtím n ěco pila,
...
na ulici
porodila.
Porodila velké tele,
nevešlo se do postele.
Muselo spát na zemi,
kdo se tomu už tlemí?

9) http://snowflowers.blog.cz/1106/krava-
nonsensova-poezie-d
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