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• Anotace:
• Žáci se seznamují s pojmem enumerace, 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 již složitější a názorné úkoly, je
kladen důraz zvláště na jejich aktivitu a kreativitu.
• Modul je vhodný především pro skupinovou práci
• Vybrané ukázky jsou vhodné i pro další využití ve všech složkách
jazyka českého.
• Klíčová slova: enumerace
• Použité ukázky: J.Burian, Z,Svěrák, V.Nezval
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Enumerace
= výčet
Kdopak chce moje smutky a děsy
Lásky a touhy bez hranic?
Už vidím strejdu jak vlasy rve si
Nad tím že ze mě nemá nic

Jan Burian

Závěť

1)

Až přijde notář a začne mávat
Mou právoplatnou závětí
Začnou se všichni dědictví vzdávat
A vytrácet se vzápětí

Už vidím tetku jak z pohřbu zpátky
Nese si aspoň květináč?
Kdo si však vezme můj smích a zmatky
Něhu a nudu zpěv i pláč?
Nikdo by nechtěl na krk mý plány
Tu spoustu snů a údivu
A než se dočkat takový rány
Zůstanu radši naživu

Další příklad enumerace
Zdeněk Svěrák:
Elektrický valčík
(úryvek) 2)

R:
Byl to ten slavný den,
kdy k nám byl zaveden
elektrický proud,
Byl to ten slavný den,
kdy k nám byl zaveden
elektrický proud
střídavý, střídavý, silný elektrický
proud,
střídavý, střídavý, zkrátka elektrický
proud.

A nyní, kdo tu všechno byl:
Okresní a krajský inspektor,
hasičský a recitační sbor,
poblíže obecní váhy
tříčlenná delegace z Prahy,
zástupci nedaleké posádky
pod vedením poručíka Vosátky,
početná družina montérů
(jeden z nich pomýšlel na dceru
sedláka Krušiny),
dále: krojované družiny,
alegorické vozy,
italský zmrzlinář Antonio Cosi
na motocyklu Indián
a svatý Jan z kamene vytesán.
http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/uhlir-jaroslava-sverak-zdenek/elektricky-valcik-59136

Další příklad enumerace
3) Vítězslav Nezval

Edison (úryvky)
Jeho otec krejčí švec a drvoštěp
kupec s obilím měl chatrč půdu sklep
a věčnou nestálost jež k potulkám nás
svádí
zemřel touhou po vlasti a smutkem mládí
Nevím kde a máš-li jaký náhrobek
ze tvé krve zbyl tu malý pohrobek
hleď už slabikuje v Kanadě tvé knihy
hleď už těší se jak půjde na dostihy
hleď už čítá slavné životopisy
encyklopedii staré eposy
hleď už vyrostl hleď čas tak rychle míjí

Usedl jsem na 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
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