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Josef Čapek: Obrazy – rozbor materiálu z čítanky 7 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Němečková a Mgr. Pavla Nováková 
Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace, registrovaným pod názvem „Škola na míru 

našim dětem“ a číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2210  

 

Rozbor textu Josefa Čapka: Obrazy z čítanky Fragment pro 7. ročník základní školy a sekundu 
víceletého gymnázia, sestavili Marie Hanzová, Jiří Žáček a Albína Měchurová, nakladatelství 
Fragment, Havlíčkův Brod 1998, 1. vydání 2005, třetí dotisk. 
 
1. Proč se podle vás jmenuje báseň takto? Líbil by se vám pro ni ještě jiný název, jaký? 
 
2. Víte nějaké informace o Josefu Čapkovi? V které knize tento text vyšel? Postřehnete v tom  
     nějakou souvislost s autorem? 
 
3. Líbí se vám text? Jaký je text podle vás (smutný, veselý, dynamický, tichý …)? 
 
4. O jaký druh literárního textu se jedná? Zdůvodněte svoji volbu. 

• próza – poezie – drama 
• lyrika – epika – drama 

 
5. Když se jedná o báseň, dokážete říci, kolik má slok, kolik má veršů, zda obsahuje rým? 
 
6. Které tři barvy autor zařazuje do textu, kterou zdůrazňuje? Vidíte tyto tři barvy také tak? Která     
    je podle vás nejpozitivnější? 
 
7. Vyhledejte v textu 5 konkrétních a 5 abstraktních podstatných jmen. 
 
8. V básni je též několik přirovnání, jaká to jsou, jsou kladná, nebo záporná? Které se vám líbí  
     nejvíce? Vymyslete si svoje vlastní barevné přirovnání. 
 
9. Pokuste se vysvětlit přirovnání: 
    tak modrý obraz chtěl bych udělat, 
   jako jsou modré dětské hry, 
 
10. Vyhledejte v textu různé názvy a odstíny barev. Dokážete si vybavit jejich skutečnou barvu?    
       Ke které barvě přiřazuje básník  úplně odlišné přívlastky? 
 
11. Vyhledejte v textu následující slova a nahraďte je synonymem: 
       stuhu, vábně, pel, zkonejšení, obsáhnout. 
 
12. Vysvětlete tvar slovesa nést ve verši: to vše by na sobě ten obraz nes. Jak by to mělo znít    
       spisovně, co básníka vedlo k užití nespisovného tvaru? 
 
13. Dokážete v textu najít přesah, tedy místo, kdy verš neodpovídá pouze jedné řádce? 
 
14. Dokážete stručně vysvětlit, o čem podle vás báseň vypovídá? 
 
15. Napište k básni krátkou prózu, která bude básní inspirována. Můžete báseň i ilustrovat, možná    
      můžete napsat či nakreslit, jak báseň vznikala. 
 


