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Jaroslav Seifert 
(1901-1986) 



Jaroslav Seifert: obr.1 – s dcerou 

Janou 



Jaroslav Seifert 

básník 

překladatel  

novinář 

spisovatel 

zakladatel směru, který měl 
optimistický pohled na život, 
vzpomenete si, jak se jmenoval? 



POETISMUS 



Zajímavost: 

v roce 1984 obdržel Nobelovu 
cenu a literaturu 

 



Poezie po roce 1945 (poválečné 

období) 

 
Přilba hlíny – radost z osvobození 

Šel malíř chudě do světa  

Píseň o Viktorce  

Maminka – vzpomínky na dětství 

Chlapec a hvězdy  

Halleyova kometa   



Obr.2 – Hrob J. Seiferta – 

Kralupy nad Vltavou 



Ukázka ze sbírky Maminka – báseň 

Večerní píseň   

   Když bylo dobře 
mamince, 
bylo i pěkně v našem 
bytě. 
Hmoždíř, který stál na 
skříňce, 
zatřpytil se a okamžitě 
skla oken, po nichž 
ještě před chvilkou 
plakalo ještě bílé jíní, 
svítila opět po kuchyni, 
kde vonělo to vanilkou.  

   Když zpívala, hned 
vesele 
spustili ptáci před 
okny nám. 
Měla-li mráček na 
čele, 
odletěli hned ptáci 
jinam. 
Zmlkli jsme rázem, 
ztichl smích. 
I černé kotě, které 
tlapkou 
dohrávalo si se 
skořápkou, 
dívalo se jí po očích.  



   Když padala již únavou 
a večer spát nás 
odnášela, 
tu rukou drsnou od 
popela 
stlala nám měkce pod 
hlavou. 
V hořáku ještě přede 
plyn 
a nad pelestí přechází 
nám, 
podobaje se 
pavučinám, 
velikánský stín 
maminčin. 

 

   Dnes už tak šťastně  

neusínám. 

 



Jaroslav Seifert byl 

spoluzakladatelem směru, který 

měl optimistický pohled na svět. 

Doplň název směru: 

P _ _ _ _ _ _ _ _ 



Název směru: 

P O E T I S M U S 



Doplň názvy básnických sbírek: 

 
Přilba _____ 

Šel malíř ____ __ _____ 

Píseň o ________  

Chlapec a ______ 

_________ kometa   



Doplň názvy básnických sbírek: 

 
Přilba hlíny 

Šel malíř chudě do světa 

Píseň o Viktorce  

Chlapec a hvězdy 

Halleyova kometa   
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