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Anotace: 

Pracovní list vznikl v souladu s projektovým záměrem – slouží ke 

zvýšení kvality výuky prostřednictvím ICT technologií a ke zvýšení 

motivace žáků o probírané učivo. Atraktivnějším způsobem zpracování 

by měl rovněž přispět k hodnotnějšímu učení a působit na co největší 

počet smyslů. 

Pracovní list lze použít jako obrazovou a textovou podporu k výuce 

literárních směrů 1. poloviny 20. století. V úvodu pracovního listu 

si žáci prohloubí znalosti o autorech, o jejich tvorbě, seznámí se 

se způsoby tvorby básní. S pomocí vizuální opory (obrázků, textů) si 

žáci pokusí sami vytvořit básně podle návodů samotných autorů. Tento 

pracovní list lze použít k samostatné, párové i skupinové práci. 
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Plněné výstupy:  

Pomocí pracovního listu se žák seznamuje s literárními skupinami 1.  

poloviny 20. století. Dokáže vyjmenovat hlavní tvorbu představitelů, 

popsat, jak básníci tvořili. Pochopí význam slova kaligram, vytvoří 

dva texty podle návodu.  

Klíčová slova:  

Guillaume Apollinaire, kaligram, dadaismus, Tristan Tzara. 
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