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Báseň – řekni to sonetem

Charakteristika:

Jedná se o pracovní list určený k přepisu již hotové básně. 
Je k dispozici ve dvou variantách: 

 a) Žák píše báseň učiteli.

 b) Učitel píše báseň žákovi. Důležitá je i vzkazová sekce pod básní, kde by 
měl „obdarovaný“ popsat svou reflexi díla. Báseň lze zaznamenat také formou 
kaligrafického zápisu. Potřeba je jen vytisknout dané pracovní listy, osvětlit podstatu 
věci a mít čím zapsat báseň.
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Cíl:
Cílem výstupu je forma nepřímého dialogu mezi žákem a učitelem pomocí 
autorského díla.
Učitel nadchne žáky.
Učitel zbaví žáky strachu z tvorby básně.

Velikost skupiny, věk dětí:

Pracovní list lze využít v hodinách českého jazyka, občanské výchovy, a pokud by 
se zapisovalo kaligraficky, pak též výtvarné výchovy. S básní je možné pracovat 
i individuálně jako s určitou formou dialogu mezi učitelem a žákem. Sonetová podoba 
básně je určena primárně pro žáky 9. třídy nebo středoškoláky; pro mladší žáky cca 
od 5. třídy by bylo vhodnější užít formu japonské básně haiku.

Čas:

Úkol začíná přípravnou fázi, během které se žáci seznámí s jeho pravidly a formou básně 
– sonetem. Časové rozvržení je zcela v gesci učitele. Stejně tak se může učitel libovolně 
rozhodnout, zda tvorbě básně věnuje jednu školní hodinu, nebo půjde o domácí práci. 
Čas určený k finálnímu zápisu je opět individuální.

+

Pomůcky:

List je určen pro vytisknutí a následné vpisování rukou. V zásadě jsou potřeba pouze 
čisté listy A4 a psací potřeby. Pokud by byl k dispozici lepší materiál než kancelářský 
papír, či dokonce kaligrafické potřeby, výsledný efekt může být umělecky výraznější. 
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Rizika:

	 •	Časová	tíseň
	 •	Nedostatečná	zpětná	vazba
	 •	Nepovede	se	navázat	dialog	pomocí	autorského	díla

Postup:
V úvodu by měl učitel českého jazyka vysvětlit či připomenout žákům sonet, jeho 
historii	a	formu.	Následně	popsat	smysl	básně	jakožto	určitý	typ	zpětné	vazby.	Může	
své žáky motivovat i tím, že jim přislíbí na oplátku také složit báseň. Po realizaci 
projektu žáky by měl učitel výsledky okomentovat do jejich pracovních listů. Žáci 
sami následně mohou během hodin diskutovat o básních, které viděli nebo slyšeli.


