
Prehľad literatúry pre 8. ročník – nová učebnica 
 

I.  POÉZIA 
1.  Ľúbostná poézia – tvorí jadro ľudovej slovesnosti. V piesňach spieva hrdina o svojej láske 

k milej/ milému, o svojej túžbe byť s ňou/ s ním, prípadne chce vyspievať svoj žiaľ, že jeho/jej láska 

ostala nenaplnená. 

 

Červené jabĺčko ľudová pieseň (lyrika) 

Láska, bože, láska ľudová pieseň (lyrika) 

Sivé oči, sivé, jako tá mrákava poloľudová pieseň (lyrika) 

Pieseň piesní (Veľpieseň) Šalamún 

Slávy dcéra Ján Kollár                       (klasicizmus) 

Rozlúčenie (Rozžehnání) Ľudovít Štúr                 (romantizmus) 

Marína Andrej Sládkovič         (romantizmus) 

Moja pieseň – ponáška na ľud. slovesnosť  Janko Kráľ                  (romantizmus) 

Slávik a ruža Alexander Sergejevič Puškin     (rus.romantiz.) 

Povedal by som   Sándor Petofi (Alexander Petrovič)   

                                            (maď.romantizmus) 

Ľúbostná pieseň  Rainer Maria Rilke                     (nemecká  lit.) 

Dievča v rozkvete Ján Smrek (Ján Čietek)   (vitalizmus) 

A napokon láska Milan Rúfus 

Starý album Vojtech Mihálik 

 

Poloľudová pieseň – nevznikla priamo v ľudovom prostredí, ale bola mu adresovaná. Hoci autori nie   

                                    sú známi, mnohé piesne sa zachovali v kódexoch (zbierkach starších rukopisov)  

                                    alebo kancionáloch (spevníkoch) 

Lyrická báseň – báseň, v ktorej je dej tlmený a autor vyjadruje svoje nálady, myšlienky a pocity.   

                            Autor sa stotožňuje s hrdinom. Hovoríme o lyrickom hrdinovi. 

Ľúbostná lyrika – je spôsob, ktorým autor stvárňuje svoje subjektívne pocity, pričom si vyberá ako   

                               hlavnú tému lásku v jej rôznych podobách.  

 

Trópy – skupina výrazových prostriedkov, ktoré nepriamo označujú predmety alebo javy a na základe 

               podobnosti prenášajú pomenovanie z jedného javu na druhý. 

               (epiteton, metafora, personifikácia, alegória, prirovnanie, metonymia, symbol...) 

 

Figúry – umelecké jazykové prostriedky, kt. majú ozdobnú funkciu a slúžia na ozvláštnenie textu. 

                Zakladajú sa na opakovaní tých istých slov alebo pojmu. 

                (epizeuxa, anafora, epifora, aliterácia...) 

 

Epizeuxa – opakovanie toho istého slova alebo slov za sebou v básni            (Janko, Janko, Janíčko...) 

Anafora – opakovanie slov na začiatku veršov               (Možno mi... možno mi... možno mi.. - Marína) 

Epifora  - opakovanie slov na konci veršov 

Aliterácia – opakovanie rovnakých alebo zvukovo podobných hlások (Duní Dunaj a luna za lunou sa 

valí...) 

Sonet / znelka – lyrická básnická forma, obsahuje 14 veršov (4,4,3,3 alebo 4,4,6) 

Symbol – (znak, označenie – gr.) vzniká na základe zaužívaného označenia, napr. Tatra- Slovensko  

 

Básnická otázka – je otázka, ktorá nepotrebuje odpoveď, nakoľko odpoveď je zrejmá z textu. Je to 

umelecký prostriedok, ktorý nazývame aj rečnícka otázka. 

 

Sylabický veršový systém -  je založený na rovnakom počte slabík vo verši.  

                                   Využíva predovšetkým združený rým. Verš je zhodný s vetou –   

                                   myšlienkou. Ide o rytmicko-syntaktický paralelizmus. 

                                   Je to najstarší veršový systém, pochádza z ľudovej slovesnosti, najviac 

                                   ho využívali štúrovci. 

 



Romantizmus (patria sem autori štúrovskej generácie) – umelecký smer, ktorý v tvorbe presadzuje 

slobodnú tvorivosť. Do popredia kladie ľudovú tvorbu a uplatňuje sa v ňom subjektívna stránka 

umelcovho vzťahu ku skutočnosti. Romantický hrdina je individualista, ktorý vzdoruje osudu 

a pomáha ľudu. V slovenskej literatúre je obdobie romantizmu späté s národným obrodením.        

Nad osobnými citmi víťazí láska k vlasti, k národu. Hlavným literárnym druhom sa stáva lyrika. 

 

Voľný verš – moderná poézia nepoužíva vždy prísnu sylabickú výstavbu verša, dĺžka veršov je rôzna. 

                       Využíva nepravidelný rým aj rytmus. 

 

2.  Prírodná poézia 
Prírodná lyrika -  zahŕňa básne, ktoré z tematického hľadiska vznikli pod silným vplyvom pôsobenia 

prírody 

 

Pozdrav Pavol Országh Hviezdoslav         (realizmus) 

Vyznanie Maša Haľamová 

 

 

3.  Modlitba 
Modlitba – je krátka náboženská skladba, ktorá sa obsahom obracia k Bohu alebo svätým s prosbou 

o splnenie nejakého želania, alebo v nej ide o poďakovanie. 

 

Modlitba Pána (Otčenáš)  

K anjelovi strážcovi  

Exupéryho modlitba Antoine De Saint-Exupéry 

Rozhovor v parku so strážnym anjelom Milan Rúfus 

Modlitba za starkú Milan Rúfus 

 

 

4. Epická poézia 
Epická báseň – veršovaná skladba, ktorá má znaky prozaického rozprávania – má dej. 

Lyrickoepická básnická skladba, báseň – ak sa v básni, skladbe prelínajú lyrické a epické prvky 

Kolektívny hrdina – ak hlavným hrdinom básne nie je jednotlivec, ale kolektív, skupina. 

 

Mor ho! Samo Chalupka 

Rastislav Pavol Országh Hviezdoslav 

 
 

II. PRÓZA 
1. Zo života mladých ľudí 

 

Malý princ Antoine De Saint-Exupéry  

Tri gaštanové kone Margita Figuli                     (lyrizovaná próza) 

 
Lyrizovaná próza – lit. smer 20.stor.                                                                                                        

- zachovávanie poetického rytmu viet, prítomnosť básnických trópov 

- využívanie rozprávkových motívov 

- prvky lyriky v próze – najmä opisy prírody 

- (Margita Figuli, Dobroslav Chrobák, František Švantner, Ľudo Ondrejov) 

 

2. Dievčenský román 
Román – žáner veľkej epiky, vyznačuje sa veľkou variabilitou kompozície a štýlu. Dej je bohatý na 

rôzne udalosti, vystupuje tu viac postáv, ktoré sa počas deja menia, rozvíjajú. Základné vlastnosti 

románu: zobrazovanie človeka v komplikovaných spoločenských situáciách, výskyt viacerých postáv 

a zložitých vzťahov medzi nimi, boj protichodných síl... 



Dievčenský román – typ románu určený dospievajúcim dievčatám. Hlavnou postavou diela je 

hrdinka. Výrazne sa orientuje na citovú stránku života a konflikty sa sústreďujú na prostredie, kde sa 

dievčatá najviac pohybujú. 

 

Anna zo Zeleného domu Lucy Maud Montgomeryová  

 
kompozícia – usporiadanie tematických a jazykovo-štylistických prostriedkov do jednotného systému   

                       -  celku (kompozícia epického textu sa odvíja od témy, postavy, prostredia) 

 

konflikt – rozpor medzi hlavnou postavou a inou postavou 

              - rozpor medzi postavou a spoločnosťou 

              - rozpor vo vnútri postavy 

              - nastoľuje sa na pozadí viny a trestu 

 

3. Dobrodružná literatúra 
Dobrodružný román – epické dielo vyznačujúce sa príbehovosťou a dramatickosťou. Dej je 

budovaný na časovom slede a dielo má obyčajne svojho ústredného hrdinu. Zaraďuje sa medzi tzv. 

zábavnú alebo oddychovú literatúru. Má poznávaciu hodnotu, príjemca si obohacuje svoje poznatky 

z oblasti prírodných i spoločenských javov. 

Historický román – román, ktorého dej a postavy sú zasadené do niektorého historického obdobia. 

Historicko-dobrodružný román – román, v ktorom sa spája dobrodružstvo s históriou.  

 
Čierne koráby Joe Alex         (historicko-dobrodružný román) 

 

4. Vedecko-fantastická literatúra 
Vedecko-fantastická literatúra – science fiction - sci-fi – literatúra, ktorá čerpá z poznatkov vedy 

a techniky a umelecky spracúva svoje vízie (predstavy) o udalostiach, ktoré sa ešte nestali, ale 

v budúcnosti sa môžu stať. Je založená na fantastickom výmysle, ktorý vychádza z najnovších 

poznatkov prírodných, technických a spoločenských vied a predvída ich ďalší možný vývoj. Často 

býva podnetom na filmovú tvorbu. 

 
Cesta na Mesiac Jules Verne 

E.T.  mimozemšťan William Kotzwinkle 

Stopárov sprievodca galaxiou Douglas Adams 

 

5. Denník 
Denník – literárne dielo epického (prozaického) monografického charakteru písané formou denných  

                záznamov. Autor v nich zachytáva udalosti a zážitky z osobného a spoločenského života. 

          Denník si nepíšeme, vedieme si ho. Denníky sa stávajú podkladom pre biografické   

          (životopisné) diela. 

 
Osudy a cesty grófa Mórica Beňovského Móric August Beňovský 

Tajný denník 13 a polročného Adriana Molla Sue Towsendová 

Denníky Georgie Nicolsonovej Louis Rennison 

 

6. Vedecko-populárna literatúra 

 
Text poskytuje čitateľovi skôr informácie ako estetický zážitok. 

Autor na splnenie svojho zámeru využíva postupy vecnej aj umeleckej literatúry. 

 
Zvolenská stolica Matej Bel 

Konštantín a Metod Matúš Kučera 

Slová, slová, slová... Vojtech Zamarovský 

Slová z hlbín dávnych vekov Jana Skladaná 



7. Literatúra faktu 

 
Vecná literatúra – súbor všetkých písomných prejavov, ktorých základným cieľom je sprostredkovať  

                                poznatky a informácie 

                                odborná literatúra 

                                publicistická lit. 

                                administratívna lit. 

o poznatky a informácie, ktoré sprostredkúva, zodpovedajú realite 

o presnosť a jednoznačnosť vo vyjadrovaní 

o používanie termínov 

 

Encyklopédia – odborné dielo, ktoré formou výkladového slovníka zaznamenáva a sprostredkúva  

                          dosiahnuté poznatky ľudstva 

 

Literatúra faktu – Tvoria ju texty, ktoré majú predovšetkým poznávaciu funkciu. Kladie dôraz na 

fakty a vedecké údaje. Autori spracúvajú vedecké objavy, historické udalosti a iné fakty tak, aby 

u čitateľa vyvolali estetický zážitok. Tým sa líši od vecnej literatúry. 

 

Všetko sa skladá z atómov Erik Newth 

Zomrel dva razy Laco Zrubec 

Premožiteľ neviditeľných dravcov František Gel 

 


