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Informace o projektu
Název projektu:
Registrační číslo:

Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století
CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Příjemce:

Základní škola, Přerov, Želatovská 8

Anotace:
• Žáci se seznamují s pojmem personifikace, uvědomují si různé způsoby vyjadřování
myšlenek na ukázkách (které poskytují další možnosti pro práci s texty) a ověřují si
pochopení pojmu při práci s pracovním listem. V rámci tohoto modulu se žáci naučí
řešit z didaktického hlediska jednoduché a názorné úlohy, 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.
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Pracovní list – personifikace:
úkol č. 1: Dokonči personifikace (zosobnění):
vítr rozehnal .............................................................
čeká na mě ...............................................................
řeka si prozpěvuje ...................................................
voňavá kytička mě .................................................
úkol č. 2: Doplň personifikace
sluníčko se na nás ...................................................
stromy ....................................................................
měsíc se ..................................................................
domov na nás .........................................................
potok .....................................................................
dětství jednou musí ................................................
úkol č. 3:
Jiří Suchý

Pudl

Jednou kdysi zchudl
Jeden bodrý muž
Zbyl mu jenom pudl
A kapesní nůž
Ta kudla však byla podlá
Toho pudla do zad bodla
Bodla pudla dozadu
Zkazila mu náladu
Pudl zavyl zlostí zrudl
A pak pravil Bestie
Pamatuj si že tě pudl
Zaručeně přežije
Zbledl a zved svou pravou nožku
Teď ho hřeje vědomí
Že tu kudlu aspoň trošku
Žere rez a svědomí
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Vypiš z básně Pudl personifikace:
1. .............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
3. .............................................................................................................................
4. .............................................................................................................................
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Řešení - personifikace:
úkol č. 1: např.
vítr rozehnal - beránky na obloze, mraky, obláčky...
čeká na mě - dopis, domov, moje oblíbená pohádka, knížka, pochvala, hokej,
výprask televize,....
řeka si prozpěvuje – melodie, písničky, refrén, nový hit, árii...
voňavá kytička - mě okouzlila, čekala na mě, potěšila mě, udělala mi radost
.....
úkol č. 2: Doplň personifikace - např.
sluníčko se na nás - směje, usmívá
stromy - si šeptají, žijí v osamění, povídají si, vyprávějí dávnou báj....
měsíc se - dívá do oken, rozhazuje stříbrné paprsky.........
domov na nás – netrpělivě čeká, nás vítá, uschová mě, ukryje...
potok - brumlá smutnou písničku, prozpěvuje veselou melodii, se zajíká.....
dětství jednou musí – odejít, odkráčet, opustit mě.....
úkol č. 3:
Jiří Suchý

Pudl

Jednou kdysi zchudl
Jeden bodrý muž
Zbyl mu jenom pudl
A kapesní nůž
Ta kudla však byla podlá
Toho pudla do zad bodla
Bodla pudla dozadu
Zkazila mu náladu
Pudl zavyl zlostí zrudl
A pak pravil Bestie
Pamatuj si že tě pudl
Zaručeně přežije
Zbledl a zved svou pravou nožku
Teď ho hřeje vědomí
Že tu kudlu aspoň trošku
Žere rez a svědomí
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Personifikace:
kudla bodla (2x), kudla zkazila náladu, vědomí hřeje, (kudlu) žere rez a svědomí

Citace:
SUCHÝ, JIŘÍ. Dítě školou povinné. Pudl . 1.vyd. Praha: Albatros,1991. s.44. ISBN
80-00-00179-9.

-6-

