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Anotace:
• Žáci se seznámí v prezentaci PowerPoint s literárním pojmem hyperbola (nadsázka).
Následně si ověřují pochopení pojmu na ukázkách v pracovním listu, kde hyperbolu
vyhledávají.
•Modul je vhodný pro individuální i skupinovou práci. Ukázky jsou vhodné také pro další
využití ve složkách jazykového vyučování.

•Klíčová slova: hyperbola – nadsázka
•Využity ukázky autorů: P. Bezruč, K. Biebl, v pracovním listě: J. Wolker, J. Seifert, J.
Hašek, F. Bartoš (mor. lid. poezie)
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Hyperbola
= nadsázka
(zveličení některého rysu s cílem
zvýraznit jej )

Petr Bezruč
Ostrava
Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem,
sto roků kopal jsem uhlí.
Za sto let v rameni bezmasém
svaly mi v železo ztuhly

(sto roků = nekonečně dlouhou dobu)

další příklady hyperboly
z poezie Konstantina Biebla
Před bohem soud se jí stokrát táže,
zda viděla, jak tento čínský kuli
krok před ní vypálil do policejní stráže
osmimilimetrovou kuli.

Nářek střech po celé Francii
nemluvňat noční pláč
a půlnoc pádem z okna odbíjí –
Z kasina vyšel hazardní hráč

nadsázka nemusí jít jen
ke zveličování, ale může mít
i opačný směr:
V.Nezval
…...nejsem o nic větší než prášek
krupice
………………………………………………
………
běžně používané hyperboly:
• už jsem ti to stokrát říkal
• nemá ani deka rozumu
• není na tom ani zbla pravdy
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