
Prehľad literatúry pre 9. ročník – nová učebnica 
 

I. POÉZIA 

1. Lyrická poézia 

 
Reflexívna lyrika – lyrická báseň, v ktorej autor uvaţuje, zamýšľa sa nad tým, čo sa ho   

                                            bezprostredne dotýka, čo ho trápi. Môţu to byť úvahy o citových  

                                            problémoch...   

 

Spoločenská lyrika – lyrické básne, v ktorých sa autori vyjadrovali k veľmi váţnym  

                                          spoločenským problémom a udalostiam. 

 

Óda – (gr. pieseň) -  lyrická báseň, ktorá vyniká nadnesenosťou a pátosom, oslavným spôsobom  

                    sa vyjadruje o nejakej téme (národ, sloboda, príroda, mladosť, významná osobnosť) 

 

Presah -  nezhoda medzi rytmickým a vetným členením veršov 

 

Obkročný rým – keď nastáva zvuková zhoda slabík na konci prvého a štvrtého verša, druhého  

                             a tretieho verša. Má schému abba. 

 

Sonet/znelka – (sonetto = jemný zvuk) – lyrická básnická forma, veršovaný útvar skladajúci sa zo 14  

                          veršov, rozčlenených na 4,4,3,3 alebo 4,4,6. Prvé štvorveršie obsahuje tézu (nastolenie  

                          problému), druhé antitézu (negáciu problému) a posledné dve trojveršia tvoria   

                          syntézu (spojenie jednotlivých častí do celku). Na konci básne je výrazná pointa, ktorá   

                          môţe meniť zmysel predchádzajúcich častí textu. Do európskej poézie zaviedol sonet  

                          Francesco Petrarca. 

 

Symbol – (znak, označenie – gr.) – je znak, ktorý splynul so svojím významom do jednoty. Vzniká na 

základe zauţívaného (ustáleného) označenia, napr. Tatra- Slovensko , srdce – láska, orol – sloboda... 

 

Aforizmus – (gr. – vymedzenie) – je stručný výrok, ktorý obsahuje vtipnú myšlienku. Je to epická  

                          filozofická forma, ktorá výstiţne, presne pomocou ustálených  obrazov metaforického  

                          alebo metonymického typu formuluje myšlienku, názor, nápad v niekoľkých vetách  

                          alebo dokonca len jednou vetou. (Tibor Kertész: Školoviny, Václav Richter: Anekdoty  

                          spod lavice, Tomáš Janovic...) 

 

Epigram – je lyrický veršovaný ţáner, ktorý stručne a duchaplne vystihuje nejakú ţivotnú pravdu. Ide  

                      o satirickú báseň s prekvapujúcou pointou. 

 

Epitaf – je lyrický ţáner, nápis na náhrobnom kameni. Vznikol z epigramu a vystihuje vlastnosti  

                 pochovaného. 

 

Samo Chalupka Kráľohoľská 

Janko Kráľ Duma bratislavská 

Andrej Sládkovič Nehaňte ľud môj 

Janko Kráľ Orol 

Adam Mickiewicz Óda na mladosť 

Friedrich Schiller Na radosť 

Ján Hollý Na Umku 

Ján Botto K mladosti 

Pavol Országh Hviezdoslav Krvavé sonety 

Ivan Krasko Otcova roľa 

Rudolf Dilong Staroba radí 

Tristan Corbiere Epitaf 



2. Epická poézia 
Epos – román vo veršoch – rozsiahla básnická skladba, ktorá čerpá námet zo ţivota spoločnosti. 

Umelecky stvárňuje najzákladnejšie problémy doby, epický dej je často prerušovaný opisom duševných 

stavov zobrazovaných hrdinov, opismi prírody a rozsiahlymi úvahami autora. Najznámejšie sú 

starogrécke eposy Ilias a Odysea. Pripisujú sa slepému básnikovi Homérovi. 

 

 

Pavol Orszáhg Hviezdoslav Eţo Vlkolinský  

 

 

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

 
Christian Jacq Ramzes syn svetla 

Heinrich Stol Priamov poklad 

Ľudo Zúbek Jar Adely Ostrolúckej  

Vladimír Ferko, Andrej Ferko Ako divé husi 

 

2. Dobrodružný a vedecko-fantastický román 
Román – ţáner 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 zloţitých vzťahov medzi nimi, boj protichodných síl... 

                Dej sa odohráva väčšinou v dlhšom časovom rozpätí. Kompozícia a štýl nemusia byť  

                jednotné. Niektoré romány majú viac dielov. 

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. 

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

 

 

Isaac Asimov Stratený robot 

Rosendo Álvarez Deň, keď čas plynul naopak 

James A. Owen Hľadanie Červeného draka 

 

3. Detektívny román 
Detektívka – detektívny román, poviedka – kompozícia detektívnej literatúry je zaloţená na zločine 

a pátraní po páchateľovi. Detektív rieši záhadu, tajomstvo sprekvapivým,  nepravdepodobným 

výsledkom, vyšetrovateľ sa snaţí odovzdať vinníka spravodlivosti. 

 

Agatha Chriestieová Diomedove kone 

 

4. Spoločenský román 

 

Victor Hugo Bedári 

 

5. Generačný román – román, v ktorom autor zachytáva osudy viacerých generácií (starí rodičia, 

rodičia, deti) v dlhšom časovom úseku 

 

František Hečko Červené víno 

 



6. Román zo života mladých ľudí 

 
Dušan Dušek  Dvere do kľúčovej dierky 

Roman Brat Mordovisko 

 

Metonýmia -  sa zakladá takisto ako metafora na vyuţití podobných (príbuzných) významov, ale nejde 

o vzťah podobnosti, ale vecnej a logickej súvislosti.  Metonýmia existuje hovorová a básnická. 

Hovorovou (lexikálnou) je napr.: pije uţ tretí pohár, čítam Hviezdoslava... 

  

7. Dievčenský román, denník 
Dievčenský román – typ románu určený dospievajúcim dievčatám. Hlavnou postavou diela je hrdinka.  

                                   Výrazne sa orientuje na citovú stránku ţivota a konflikty sa sústreďujú  

                                   na prostredie, kde sa dievčatá najviac pohybujú (rodina, škola). 

 

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

                záznamov. Autor v nich zachytáva udalosti a záţitky z osobného a spoločenského ţivota. 

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

          (ţivotopisné) diela. 

 

 

Charlotte Bronteová Jana Eyrová 

Jana Šimulčíková Dievča s bocianími nohami 

Jacqueline Wilsonová Dieťa zo smetiska 

Zuzka Šulajová Dţínsový denník     (dievčenský román vo forme denníka) 

 

 

1. DRAMATICKÉ UMENIE 
Vo vnútornej stavbe má dráma svoje zákonitosti, ktoré sú príznačné pre všetky dramatické 

žánre. 

Divadelná hra sa delí na časti – dejstvá, ktoré sa skladajú z menších častí – výstupov.  

Vo výstupoch sa mení počet postáv na javisku. 

Divadelná hra máva zväčša 3 dejstvá, tragédia 5. 

Jednoaktovka –dramatické dielo s jedným dejstvom. 

Prepis (adaptácia) románu, poviedky – divadelná hra, ktorá vznikla z iného epického ţánru. 

Inscenácia – premena  literárneho diela (dramatického, hudobno-dramatického alebo scenára) na  

                     divadelnú alebo televíznu hru. Na jej realizácii sa zúčastňuje viacero zloţiek (lit.  

                      predloha, réţia, herci, výprava a pod.), jednotný umelecký zámer jej dáva reţisér  

                      a divák ho prijíma prostredníctvom hercov. 

Premiéra – slávnostné uvedenie hry 

Repríza – ďalšie predstavenie 

Derniéra – posledné predstavenie hry 

 

1. Tragédia 
Tragédia -  je najstarší dramatický ţáner. Jeho hlavným znakom je boj jednotlivca (alebo skupiny)  

                    s nepriateľom. Hlavný hrdina musí zahynúť, pretoţe nie je schopný zvíťaziť  

                    nad nepriateľom. 

Kompozícia tragédie: 
expozícia (úvod) – zavedenie diváka do času a prostredia deja, oboznamuje ho s hlavnými 

postavami, 

kolízia – zápletka (zauzľovanie deja) – je udalosť, ktorá ovplyvní priebeh celej hry, 

kríza – vyvrcholenie – situácia, v ktorej sa realizuje konflikt, 

peripetia – nečakaný obrat v doterajšom priebehu deja, 

katastrofa – tragické vyvrcholenie deja 

 

William Shakespeare Romeo a Júlia 



 

2. Komédia 
Komédia – dramatický ţáner, ktorého podstatou je komickosť s cieľom vyvolať smiech u diváka. 

                    

Jozef Gregor Tajovský Ţenský zákon 

 

3. Muzikál 
Muzikál – ţáner hudobného divadla, ktorý je syntézou slovesného textu, hudby, spevu a tanca. 

 

Alta Vášová Cyrano z predmestia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 Vypracovala: Mgr. Tunde Halajová, CZŠ Romualda Zaymusa Ţilina 


