Milí žiaci!
Postúpili ste do najvyššej triedy základnej školy. Veľa ste sa
učili a veľa ste sa aj naučili. Sedem rokov prešlo, začínate posledný rok na základnom stupni. Vieme však, že pre veľkú väčšinu to
vôbec nebude „posledný” rok učenia sa. Ani v tom prípade, ak
nebudete pokračovať v štúdiu na nejakej strednej škole! Rozumný
človek sa totiž stále učí, lebo: čím viac vie, tým mu je jasnejšie, koľko je ešte toho, čo nevie. Nech je to tak aj s vami teraz,
keď ste sa stali ôsmakmi a nech je to tak aj v každom ďalšom roku
vášho života.
Literatúra vám pomôže poznávať svet. Pomôže vám aj v tom,
aby ste ľahšie mohli rozlišovať dobré od zlého, aby ste vedeli hodnotiť slová a skutky ľudí. Dobré literárne dielo pôsobí na vaše
city, vyvoláva vo vás predstavy, nálady – majte radi knihu a čítajte
čo najviac.
Autorka
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Opakovanie a úlohy z učiva predošlých
ročníkov
Sme presvedčení, že veľa čítate. Dúfame, že vám nerobí
ťažkosti čítanie ani v maďarčine, ani v slovenčine. Knižnica je
vám známa a všeličo ste sa už naučili o literatúre. Skúsme si teda
zopakovať rad-radom aspoň tie najzákladnejšie veci.
I. Naučili sme sa, že literatúra podľa pôvodu môže byť ľudová a umelá.
1. Ľudová slovesnosť je staršia. Vytvárala sa ešte pred vznikom
písma. Do ľudovej slovesnosti patria všetky tie diela, ktoré
vytvoril ľud. Ich autorov nepoznáme a keďže sa šírili ústnym
podaním z pokolenia na pokolenie, menila sa ich forma, vznikali
aj varianty diel.
a) Povedzte, aké útvary ľudovej slovesnosti sú nasledujúce:
Kapsa, potras sa; Kráľ Matej a Elena; Čarodejný mlynček;
Vrana vrane oko nevykole; Drží jazyk za zubami; O dvanástich mesiačikoch; Sadaj, slnko, sadaj; Jánošík a pandúri;
Ktorý vták má na chvoste raka?; Dostalo sa mu hubovej polievky; Kto druhému jamu kope, sám do nej padne.
b) Napíšte príklady na každý druh ľudovej slovesnosti: ľudová rozprávka, ľudová pieseň, ľudová povesť, hádanka, porekadlo, rečňovanka, príslovie!
c) Poznáte rôzne ľudové rozprávky. Podľa obsahu sa delia na
čarodejné, realistické, žartovné rozprávky a na rozprávky
o zvieratách. Spomeňte si na prečítané alebo vypočuté rozprávky a povedzte príklad na každý druh.
d) Cvičte sa v rozprávaní. Iste ste si všimli, že v rozprávkach –
okrem veľmi podobného začiatku a konca – sa nachádzajú
ustálené zvraty. Uvedieme vám niekoľko príkladov: šiel cestou-necestou; šiel, kam ho oči viedli; bolo tam zlata ako blata; a tu kde sa vzal, tam sa vzal; tak ďaleko, kde ani vtáčika,
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ani letáčika nebolo vidieť; a vraj, že tak, a tak, už nebude
inak; z reči do reči a už si trhali vlasy a pod. Zapamätajte si
ich a použite pri podávaní rozprávok!
e) Prečítajte si umelú rozprávku od českého spisovateľa Miloša Macourka!

Žirafa
Keď chodila žirafa do školy, mávala pätorku z počtov i z čítania, ale z telocviku mala vždy jednotku, pretože nevedela urobiť
kotrmelec, všelijako to skúšala, no kotrmelec urobiť nemohla, bola
z toho celá nešťastná; kdekto jej radil, to musíš takto a potom takto,
pozri sa, aké je to jednoduché, ale žirafe sa to nepodarilo, nevedela, čo má robiť s krkom, a pani učiteľka jej vravela: to bude ale
pekné vysvedčenie, čo na to povedia tvoji rodičia, a žirafa veľmi
plakala.
Povedzte, akú zvláštnosť ste si všimli. Odpíšte text. Kde je to
potrebné, dopíšte bodky. Povedzte, koľko viet ste utvorili.
Pokúste sa žirafin prípad porozprávať ako ľudovú rozprávku
o zvieratách. (Musíte si však vymyslieť nejaký iný záver, aby sa
rozprávka neskončila smutne.) Použite zázraky, čarodejníctva a
v rozprávaní aj tie ustálené zvraty, ktoré sme vám v predošlej
úlohe d) uviedli.
2. Diela, ktorých autor je známy, patria do umelej literatúry.
Základ tejto literatúry tvorila ľudová slovesnosť. Významní
spisovatelia a básnici vychádzali z nej a opierali sa o jej témy
v najrôznejších obdobiach.
a) Povedzte, čo ste sa učili o štúrovcoch a ich činnosti. Hovorte
najmä o tom, aký bol ich vzťah k ľudu, k ľudovej slovesnosti, k ľudovej reči. Svoje tvrdenie odôvodnite príkladmi.
b) Vymenujte známych štúrovských básnikov a prozaikov, ktorí
už písali „štúrovskou” spisovnou slovenčinou!
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c) Spomeňte básne a prozaické diela, ktoré:
– vznikli napodobňovaním ľudovej tvorby;
– opisujú hrdinov ľudovej slovesnosti;
– čerpajú námet zo života jednoduchého ľudu.
d) Určte pôvod nasledujúcich diel a aký vzťah je medzi nimi:
Smrť Jánošíkova – Poklad na Bielej skale;
Ta dala matka... – Kvet
Potrestané košele – Detvan
(Predovšetkým sa pokúste určiť „autora” vymenovaných
diel!)
II. Diela umeleckej literatúry sa delia na tri základné literárne druhy: epika, lyrika a dráma. (S drámou sa podrobnejšie
oboznámite v tomto ročníku.)
1. V literárnom diele sa nám vlastne vždy predstaví autor, spoznáme jeho zmýšľanie, jeho citový život, nálady, jeho názory
o udalostiach, človeku, o prítomnosti a budúcnosti ľudskej spoločnosti. Diela sú však rozličné preto, lebo autori si volia rôzne
prostriedky na vyjadrenie vlastného vnútra.
Autor môže priamo vyjadriť svoje city, myšlienky, názory a nálady.
Môže ich však vyjadriť aj prostredníctvom deja a hrdinov.
Povedzte, čo je charakteristické pre epické diela, čo pre lyrické
a čo pre dramatické diela!
2. Povedzte,ktoré z týchto útvarov patria k lyrike a ktoré k epike:
poviedka, pieseň, rozprávka, povesť, báseň, epigram, balada,
román.
3. Urobte si tabuľku, do ktorej – na vhodné miesto – vpíšte uvedené literárne diela. V tabuľke musíte mať „rubriky”, z ktorých vysvitne, akou formou je dielo napísané (prozaickou alebo
veršovanou formou), k akému druhu patrí (epický alebo lyrický) a aký útvar (povesť, báseň, balada atď.) si vybral autor pre
obsah, s ktorým nás oboznámi.
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Diela, o ktorých máte rozhodovať sú nasledujúce:
Medveď a myš; Rysavá jalovica; Detvan; Tečie voda, tečie...;
Beckov hrad; Orol vták.
Určte, ktoré sú ľudové a pri umelých pomenujte autora!
III. Stavebným materiálom každého literárneho diela je jazyk. Aby však spisovateľ alebo básnik dosiahol účinok svojím dielom, vyberá si vhodné prostriedky. Najčastejšie používané jazykové prostriedky umeleckej reči už poznáte. Sú to:
umelecké prívlastky,
zdrobneniny,
zosobnenia,
opakovania,
rečnícke otázky,
oslovenia,
neobvyklé poradie slov, atď.
Povedzte príklad aspoň na štyri uvedené jazykové prostriedky!
Hľadajte ich v dielach Andreja Skládkoviča, Janka Kráľa, Pavla
Országha Hviezdoslava a Jána Bottu!
1. Prečítajte si krátku rozprávku!

Myška v trolejbuse
Raz, keď som cestoval trolejbusom, prišli kontrolovať lístky.
Vtom som začul, kratučké pisknutie. Dobre som sa poobzeral a odrazu vidím: pod mojím sedadlom prestupuje na zadných
nôžkach drobná myška a trasie sa ako trstina vo vetre.
Ej, tá musí mať strach! Čoho sa ozaj bojí? Opýtal som sa jej:
– Ty vari nemáš lístok?
Kývla smutnou hlavičkou a z čiernych očičiek sa jej skotúľali
dve okrúhle slzičky-perličky.

7

– Pomôž mi, prosím ťa! – zašepkala.
Zodvihol som ju a strčil do tašky. Lístok som mal. Revizor si
ma však tak prísne obzeral, že mi srdce chcelo vyskočiť a od strachu mi tĺklo až kdesi v hrdle. Konečne vážny revizor odišel.
Vystúpil som z trolejbusu a vonku som myšku pustil.
– Teraz môžeš bežať maličká, ale už viac trolejbusom bez
lístka necestuj! – upozorňoval som ju.
Myška si vydýchla a zmizla ako kvapka vo vode.
Ešte som sa pozrel do prázdnej tašky, či mi nenechala na pamiatku aspoň svoje lesklé slzy. Taška však už zívala nudnou prázdnotou.
Na motív Aloisa Mikulku

1. a) V rozprávke nájdete veľa prívlastkov. Označte si ich ceruzkou. Vypíšte si len tie, o ktorých by ste mohli povedať,
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že sú básnické! (Pokúste sa ich vynechať. Význam textu sa
tým nezmení.)
b) Nájdite všetky prirovnania a zosobnenia!
Naučte sa naspamäť tie, ktoré sa vám najväčšmi páčia!
c) Rozprávka obsahuje, veľa zdrobnenín. Napíšte si ich aj so
slovným základom. Takto:
myš – myška. (Označte aj príponu, pomocou ktorej sa utvorila zdrobnenina.)
2. To, že hrdinovia rozprávky hovoria, sme sa dozvedeli z týchto
slov: spýtal som sa; zašepkala: upozorňoval som. Aj vy by ste
ešte našli výrazy, ktoré majú v podstate ten istý význam. Sú to
synonymá.
Povedzte, čo môže robiť nasledujúce činnosti:
– žblnkoce, zurčí, tečie, plynie, prúdi, valí sa;
– popŕcha, kvapká, šuchoce, šumí, leje sa;
– švitorí, čviriká, kuká, kváka, šteboce.
Utvorte a napíšte vety s vhodne použitými výrazmi.
3. Slová, výrazy sa majú nielen starostlivo vyberať, ale si ich
môžete aj sami utvoriť. Napr.: Kto si už nenájde rady, je bezradný.
Povedzte, aké, (aká, aký) je:
dieťa, ktoré nemá zuby; práca, ktorá nemá účel; stroj, ktorý
nemá chybu; človek, ktorý nemá starosti; čin, ktorý nemá význam; pýcha, ktorá nemá kraja?
IV. Zopakujme si aj poznatky o zostavovaní slohovej práce.
Postupujeme obyčajne takto:
a) zhromažďujeme materiál; b) usporadúvame a c) spracujeme ho (vypracujeme úlohu!).
a) Materiál na úlohu získavame zo skúseností, z pozorovaní,
zo zážitkov, ale i z písomných prameňov. Pri zbieraní materiálu dbajme na to, aby mal vzťah k téme úlohy.
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b) Nazhromaždený materiál treba rozdeliť na úvod, jadro a
záver. V úvode oboznamujeme čitateľov s témou, postavami
a miestom; v jadre podrobne rozvádzame udalosti, myšlienky a city; v závere podáme stručný súhrn toho, čo sme
povedali v jadre, vzhľadom na to najdôležitejšie.
c) Vypracovať úlohu znamená jazykovými prostriedkami vyjadriť myšlienky, alebo rozpovedať udalosti. Pri vyjadrovaní
myšlienok musíme dbať na zrozumiteľnosť prejavu a na
krásu formy. Náš prejav je zrozumiteľný, ak je jasný, presný
a jazykovo správny.
Kráse výrazu slúžia už známe prostriedky: básnické prívlastky, obrazy, zosobnenia, prirovnania a pod.
Slohové postupy môžu byť rôzne:
1. Rozprávanie oboznamuje čitateľov (poslucháčov) s nejakou
udalosťou a s jej priebehom. Udalosť sa podáva tak, aby si ju
čitateľ (alebo poslucháč) vedel dobre a živo predstaviť.
2. Opis vymenúva hlavné znaky a vlastnosti predmetu, prírodného javu alebo osoby. Podľa toho rozoznávame:
opis predmetu,
opis prírody a kraja,
charakteristiku osoby.
3. List je vlastne písomný rozhovor. Pre túto formu vyjadrovania
je príznačná priamosť a neviazanosť. Má svoje kompozičné
zvláštnosti: oslovenie, lúčenie, podpis, dátum. V rámci listu
môžeme rozpovedať udalosti, opísať kraje, charakterizovať
osoby... atď.
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Úlohy
a) V slohovej práci rozpovedzte zaujímavú udalosť, ktorú ste
prežili cez leto. Dbajte na kompozičné časti: na úvod, jadro
a záver!
b) Zostavte opis kraja, kde ste strávili leto!
c) Charakterizujte svojho spolužiaka!
d) Aký je váš spolužiak, ak: nepreloží krížom slamy; kupuje za
päť prstov; má všetko v malíčku; má všade oči; pýši sa cudzím perím; hovorí dve na tri; nad všetkým krčí nosom; drží
jazyk za zubami; vodí nás za nos.
e) Napíšte list svojmu priateľovi o letných zážitkoch!
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I.
„HĽADÁM ŤA,
SLOVO VYKÚPENIA...”
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Dejiny 20. storočia priniesli veľké premeny v živote našich
národov.
Učili sme sa o tých najdôležitejších udalostiach 19. storočia,
ktoré mali vplyv aj na slovenskú literárnu tvorbu.
Predrevolučné obdobie, ktoré sa nazývalo aj obdobím národného obrodenia, dosiahlo skvelé výsledky:
– záujem o ľud a jeho umenie,
– zjednotenie slovenskej pokrokovej inteligencie,
– uzákonenie spisovnej slovenčiny.
Porevolučné desaťročia charakterizoval viedenský teror, keď
sa umelci – slovenskí i maďarskí – odmlčali, alebo písali len do
„zásuviek”, t. j. na lepšie časy.
Rakúsko-uhorské vyrovnanie (1867) prináša silný národnostný útlak Slovákov, pričom pracujúce vrstvy sú aj sociálne mimoriadne vykorisťované.
Prvá svetová vojna (1914–1918) spôsobila rozpad RakúskoUhorska. Dňa 28. októbra 1918 bola vyhlásená Československá
republika.
Literatúra tohto obdobia spĺňa dôležitú úlohu. Umelci hľadajú
„slová vykúpenia”, hľadajú cestu k lepšiemu životu, samozrejme,
rôznymi metódami. Opisujú skutočnosť triezvo, reálne a niektorí
sa kriticky, s bojovnou odvahou stavajú na stranu spravodlivosti,
vyjadrujú svoje duševné pocity, nálady. Cez analýzu vlastného „ja”
nastoľujú otázky týkajúce sa spoločnosti, človeka, ľudstva a života vôbec. Spoločným znakom ich tvorby by sme mohli označiť nepokoj a hľadanie.
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Spomenuté znaky iste nájdete či už v Kraskových básňach,
v Tajovského poviedkach, v dielach Fraňa Kráľa alebo vo veršoch
Janka Jesenského a Laca Novomeského.
Znepokojovať sa tým, čo je zlé, nepekné a hľadať cestu k dobru a ku kráse je vlastne cieľom života každého človeka.

Jozef Gregor – Tajovský
(1874–1940)
„Láska a zdravie sú najväčšie bohatstvá.”
J. Gregor-Tajovský

Tajov je malá dedinka neďaleko
Banskej Bystrice. Tu sa narodil Jozef
Gregor.
V druhej polovici minulého storočia sa aj tu ťažšie žilo. Roľníci
hospodárili na svojich biednych pásikoch zeme, robotníci pracovali štrnásť,
ba i viac hodín denne a zarobili len na
každodenný chlieb pre rodinu a pre
seba. O niečo lepšie sa darilo remeselníkom. Aj otec Jozefa Gregora bol
remeselníkom-čižmárom. V rodine
však bolo deväť detí. Starí rodičia si
vzali malého Jožka k sebe, aby uľahčili dcére v starostlivosti
o početnú rodinu. Vyrástol teda u starých rodičov. Prežil u nich
krásne, radostné detstvo. Starí rodičia boli chudobní, pracovití a
statoční. Tu sa naučil Tajovský milovať a vážiť si ľudí, ktorých
život je naplnený prácou. Svoje spomienky na detstvo a na starých
rodičov opísal v krásnej poviedke Do konca.
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Od starých rodičov chodil Jožko peši do meštianskej školy
v Banskej Bystrici, kde sa naučil aj po maďarsky. Keď skončil školu,
odišiel študovať na učiteľský ústav. Ako učiteľ si zapisoval ľudové
piesne, zvyky a povesti. Za takýmito „pokladmi” precestoval krajinu, bol napríklad aj v Kestúci (Kesztölc). Neskôr však už literárne spracúva svoje dojmy a zážitky.
Po piatich rokoch učiteľovania odchádza do Prahy na obchodnú akadémiu a po jej skončení sa stáva bankovým úradníkom vo
viacerých mestách (Trnava, Martin, Nadlak). Ako zamestnanec
banky má možnosť vidieť ťažké položenie ľudu, nesmiernu biedu
ľudí, ktorí si na jar chodievali do banky požičiavať aj dve-tri korunky, aby mohli uživiť svoje deti. Môžete sa o tom dočítať v poviedkach Na chlieb a Mamka Pôstková. Je prvý, ktorý si všíma medzi
ľudom aj tých najbiednejších: vdovy, siroty, sluhov.
Svetová vojna zastihla Tajovského v Martine, kde musel narukovať. Pretože bol politicky nespoľahlivý, poslali ho na front.
Pri prvej príležitosti však prešiel na ruskú stranu.
Po návrate domov by bol najradšej podľa ruského vzoru pobral majetky a rozdelil pôdu chudobným, aby videl viac radosti
okolo seba. Keď potom nastala ťažká doba fašistického jarma,
Tajovský protestuje proti fašizmu.
Oslobodenia sa už nedožil. Zomrel v Bratislave v roku 1940.

Úlohy
1. Porozprávajte stručný životopis Tajovského. Zostavte si krátku
osnovu!
2. Nájdite na mape mestá a dediny, o ktorých sa v životopise hovorilo! Koľko krajín si musíte pozrieť ?
3. Zapamätajte si výrazy: narodil sa, vyrástol, študoval, stal sa
niečím, všimol si, zbadal, opísal, kritizoval.
(Tieto slová vám pomôžu pri rozprávaní životopisov básnikov
a spisovateľov.)
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Z Martina na Kestúc
(Úryvky)
Kestúcka dievčina a Paľo Baďura
Tohoročné Turíce som strávil veľmi milo. Vybrali sme sa totiž
s naším neúnavným Halašom „na pesničky”.
Mnohí tomu nebudú rozumieť, preto im vysvetľujem, že náš
Halaša už od rokov chodí po dedinách a zbiera piesne, názvy a
všetko, čo sa Slovákov týka... Sám hovorí, že sú vraj ešte celé
kúty, doliny, odkiaľ niet zapísaného ani verša. Pre tú príčinu a že sme mali tri dni sviatkov, dorazili sme v sobotu ráno okolo
desiatej na Kestúc do Ostrihomskej stolice.
...Zo švábskeho Dorogu pohli sme sa pešo na Kestúc. V mladej agátovej hôrke stretli sme v širokých a krátkych kvietkovaných sukniach, v poltopánočkách a v pekných pančuškách, v ružovej
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