
                                   LITERATÚRA 7. ročník                   (podľa novej učebnice) 

 

I.  ANEKDOTY 

Anekdota – je krátky epický príbeh o skutočnej 

alebo vymyslenej udalosti, ktorá má neočakávaný 

závet s humorným vyznením. Podmienkou dobrej 

anekdoty je krátky rozsah, vtip, nečakaná pointa. 

 

Básnik zakončil svoj život smrťou. 

 

Syn pračloveka donesie vysvedčenie zo školy. Otec 

ho číta a hovorí: „To, že máš trojku z lovu je 

pochopiteľné, veď si ešte malý. Ale že si prepadol 

z dejepisu, ktorý má len dve strany, to je hanba.“ 

 

II. POÉZIA 

- Označuje stupeň textovej viazanosti (grafické členenie básne, rytmus, verš, rým, strofa)  

- Pod pojmom poézia chápeme predovšetkým usporiadanie textu v jeho tvarovej podobe – vzťahuje 

sa skôr na formu než obsah diela. 

- Vonkajšiu kompozíciu básne, piesne tvorí nadpis, verše, strofy. 

- Verš je základnou rytmickou jednotkou. 

- Sylabický verš – verš, ktorý je založený na pravidelnom počte slabík 

- Voľný verš – je opakom viazaného, nemá pravidelný rým a rytmus, má rôznu dĺžku a umiestnenie 

v básni 

- Rytmus, rým sú charakteristickým znakom poézie. 

- Obkročný rým – ak sa v strofe rýmuje prvý verš so štvrtým a druhý s tretím (abba) 

- Trópy – umelecké jazykové prostriedky, ktoré sú nositeľmi estetickosti textu v téme i v jazyku,  

-                ozvláštňujú ho, ako napríklad metafora, prirovnanie, epiteton... 

- Pieseň – je najrozšírenejší typ básne, spravidla spájajúci poéziu s hudbou. Je základným útvarom 

ľudovej poézie a zároveň najjednoduchšou formou umeleckej poézie. 

- Populárna pieseň – je spojenie poézie s hudbou, zhudobnená báseň alebo text určený na 

zhudobnenie, je v určitom období známa a obľúbená. 

 

 

 

Autor Názov 

Ján Botto Kukučka 

Janko Kráľ Slovo 

Ján Francisci Bratislavským bratom 

Janko Matúška Lúčenie 

Ján Smrek Najčistejšia láska 

Július Lenko Dcérke 

Vojtech Mihálik Boháčka 

Za rúčky 

     Piesne:  

Kamil Peteraj Bosá láska 

Mince na dne fontán 

Ľuboš Zeman Umenie žiť 

Jozef Urban Voda čo ma drží nad vodou 

Miroslav Válek Jesenná láska 

Zuzana Smatanová Miesto kde sa neumiera 

No name Čím to je 

  

 

 



III. PRÓZA 

1. Detský hrdina v literatúre 

 
Literatúra pre deti a mládež – je literárny podsystém pozostávajúci zo súboru textov pre osobitný typ 

príjemcu. Zahŕňa diela zámerne alebo nezámerne tvorené pre detského príjemcu. Pod nezámernou tvorbou 

rozumieme texty pôvodne vytvorené pre dospelých, ktoré sa neskôr dostávajú k detskému čitateľovi. 

 

Poviedka – je prozaický žáner malého alebo stredného rozsahu s presne nevyhranenými vlastnosťami. 

 Obyčajne stvárňuje iba jednu udalosť a má len jednu zápletku. 

 Vyznačuje sa pokojnejším opisom deja, menšou mierou dramatickosti a napätia. 

 Jej charakteristickým znakom je obsahová dotvorenosť a výskyt opisných častí. 

 

 
Autor Názov 

Jozef Gregor Tajovský Do konca 

Jozef Cíger Hronský Do školy 

Martin Kukučín Z teplého hniezda 

Ľubica Suballyová O medailách a pomaranči 

Gabriela Futová Poškoláci 

Kalo Uhrík Machova svorka 

Marta Hlušíková Srdce v ofsajde 

Ján Babarík Mobil 

Hana Košková Prekvapenie s vranou 

 
 

2. Dobrodružná  literatúra 

 
Dobrodružná literatúra – je súhrnný názov pre prozaické diela vyznačujúce sa príbehovosťou 

a dramatickosťou. 

 Dej je budovaný na časovom slede motívov a epizód, nečakaných zauzlení, strašidelných scén 

 Prostredie a doba sú nezvyčajné. 

 Dielo má obyčajne ústredného hrdinu, ktorý je niečím výnimočný. 

 Autor využíva kontrast kladných a záporných hrdinov. 

 Zaraďuje sa do tzv. zábavnej alebo oddychovej literatúry. 

 Má poznávaciu hodnotu, príjemca si obohacuje poznatky z oblasti prírodných i spoločenských 

javov. 

 Dôležitým kompozičným prostriedkom výstavby prozaického textu je pásmo rozprávača a pásmo 

postáv. 

 
Autor Názov 

Rudyard Kipling Mauglí 

Jack London Sivé vĺča 

Gill Harveyová Rivali 

Arthur Conan Doyle Na ten obraz nikdy nezabudnem 

  

  

 

3. Fantasy  literatúra 

 
Fantasy literatúra – je druh literatúry populárny predovšetkým u mládeže a detí. Za otca fantasy  sa 

považuje J. R. R. Tolkien, ktorý v roku 1937 svojou knihou Hobit vytvril nový žáner populárnej 

literatúry. 

 

 



Autor Názov 

Igor Molitor, Muška Molitorová  Dievčatko z krajiny drakov 

Rick Riordan Percy Jackson – Zlodej blesku 

 
 

4. Detektívka 

 
Detektívka – je súhrnné označenie pre istý typ populárnej literatúry. 

 Kladie dôraz na zábavnosť, senzačnosť, psychické šokovanie. 

 Dôležitý je dej, nie psychologické vykreslenie postáv. 

 Kompozícia je stereotypná a šablónovitá, založená na zločine a pátraní po vinníkovi. 

 Záhada sa vkomponuje do textu tak, aby riešenie bolo čo najmenej pravdepodobné. 

 Na vytváranie dramatickej situácie autor využíva dialóg, ktorý posúva dej dopredu. 

 Na odhalenie tajomstva musí hlavný hrdina používať logické postupy. 

 

Autor Názov 

Thomas Brezina Hľadači pokladov – Sedem odkazov 

lúpežných rytierov 

 

5. Western 

 
Western – je dobrodružné  prozaické dielo, ktoré čerpá námet z čias osídľovania divokého západu, 

z prostredia kovbojov, Indiánov a jeho hlavnou myšlienkou je boj za spravodlivosť. 

Western je známy aj z filmovej podoby. 

 

V dobrodružnej literatúre vytvára dramatické napätie nezvyčajný príbeh, prostredie, hlavné postavy, 

motív nebezpečenstva. 

 

Autor svoj umelecký zámer buduje aj na kontraste kladných a záporných postáv. 

 

 
Autor Názov 

Karl May Šľachetnosť Old Shatterhanda 

Liselotte Welskopfová-Henrichová Synovia Veľkej medvedice 

 

6. Robinsonáda 

 
Robinsonáda – je dobrodružné prozaické dielo, ktorého hlavnou témou je boj jednotlivca (prípadne malej 

skupiny ľudí) o záchranu vlastného života na opustenom mieste. 

 
Autor Názov 

Daniel Defoe Robinson Crusoe 

Scott O´Dell Ostrov belasých delfínov 

 
 

IV. DAMATICKÉ UMENIE 

 

1. Rozhlasová hra 
 

Rozhlasová hra – je literárno-dramatický žáner 

 Je technickým auditívnym umením bez možnosti využitia zrakového princípu. 

 Je to audiálne umenie. 

 Základným výrazovým prostriedkom je hovorené slovo. 



 Zvuk nahrádza a umocňuje význam jazykových prostriedkov. 

 Zvukové efekty vytvárajú priestorovú ilúziu a sú súčasťou umeleckého obrazu. 

 
Autor Názov 

Jana Bodnárová Starec a počítačový pes 

 

 
Televízna hra – je technickým audiovizuálnym umením, v ktorom má prevahu sluchový princíp. Má 

širokú škálu akustických prostriedkov ako rozhlas. 

 

2. Filmové umenie 

 
Film -  je technickým vizuálnoauditívnym umením, lebo je v ňom prvotným princípom zrakové 

vnímanie, príjem slovesného textu je až na druhom mieste. 

 

 

Autor Názov 

Jozef Cíger Hronský Sokoliar Tomáš 

 

Divadlo – je audiovizuálne umenie s dôrazom na sluchové vnímanie textu, pričom zrakové vnímanie je 

druhotné. 
 


