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• Anotace:
• Žáci se seznamují s pojmem metafora, 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:  metafora
• (Použité ukázky: V.Nezval, P.Bezru č)
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Metafora            

=pojmenování n ějakého prvku
názvem jiným na základ ě vnější
podobnosti (jak prvek vypadá)

Vítězslav Nezval

Škola 1)

Můj otec má skříňku s papoušky ,
tabuli, glóbus a křídu.

Sestra jak Esmeralda na poušti
u počitadla učí první třídu.

Matka se ukryla v alma ře
a vaří. Já točím kliku,

když papoušci mají na dvoře
hodinu tělocviku.

skříňka s papoušky = malá  škola 
papoušci = žáci, kte ří se učili „papouškováním“, 

nebyli stejn ě oble čeni 
almara = metafora pro tmavou, malou kuchy ň



další p říklady metafor

Petr Bezru č
Maryčka Magdónova    2)

…..
Cos to za ženicha vybrala sobě?
Bodák má k rameni, na čapce peří,
drsné má čelo, ty jdeš s ním do Frydku,
půjdeš s ním, Maryčko Magdónova?

Cos to za nevěstu ? Schýlená hlava,
fěrtoch máš na očích, do něho tekou
hořké a ohnivé krůpěje s lící,
co je ti, Maryčko Magdónova?
…..
V mrazivé chýši tam ptáčata zbyla,
kdo se jich ujme, kdo jim dá chleba?
Nedbá pán bídných. Co znělo ti v srdci
po cestě, Maryčko Magdónova?.....

ženich = četník v uniform ě, který odvádí Mary čku
v jejích nejlepších šatech (jako by vedl nev ěstu)
do vězení

ptáčata = osi řelé, bezbranné d ěti, neschopné se
samy uživit

pomník Mary čce Magdónov ě na Starých 
Hamrech 3)

Autor snímku: Daniel Baránek
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pomn%C3%ADk_Mary

%C4%8Dky_Magdonov%C3%A9.jpg
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