
 

SJL  7.A,B 11.1. – 15.1.2021 

Slovenský jazyk 

Opakovanie učiva o prídavných menách  

- učebnica str. 41 – 44 

Preštudujte si poučku na str. 44 o rozdelení prídavných mien. 

Odpíšte si ju do zošita. 

Cvičenia 42/2a),b) 

                42/3a) 

                43/7a) 

D.Ú. 43/9a) poslať do 15.1.2021 do 20.00 hod. 

Na online hodine v pondelok 11.1. budeme  

spoločne vypracovávať ďalšie cvičenia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Literárna výchova 

Umelecká literatúra v próze 

Detský hrdina v literatúre 

Jozef Gregor Tajovský: Do konca 

- učebnica str. 36 - 40  

- prečítajte si poviedku 

Jozef Gregor Tajovský 
(* 18. október 1874, Tajov – † 20. máj 1940, Bratislava) 

 
- bol slovenský prozaik, dramatik, básnik, redaktor, učiteľ, úradník, politik. 
 
Vo svojich poviedkach Tajovský opisuje príbehy z dedinského života. V krátkych príbehoch sa zameriava na 
vykreslenie dedinských ľudí a chudoby. Vyskytuje sa tu i kritika spoločenského a národného útlaku.  
Jozef Gregor Tajovský bol najstarší z desiatich detí, a tak sa dostal do opatery k starým rodičom. Tu prežil 
detstvo a vytvoril si silné citové puto na svojho starého otca. To ho ovplyvnilo a vo svojich poviedkach sa 
často vracia do týchto čias. Dojímavý opis svojich starých rodičov, hlavne starého otca, podal v poviedke Do 
konca. 
 

Do konca 

– spomína na pracovitý život svojho starého otca Štefana Grešku poukazuje na jeho ľudskosť, sebaobetavosť, 

statočnosť a lásku, ktorá spolu so svedomitou prácou vytvára najvyššie hodnoty v živote človeka. 

Literárna forma: próza 

Literárny druh: epika 

Literárny žáner: poviedka 

Hl. postava: starý otec 

Vedľajšie postavy: vnuk (J. G. Tajovský – rozprávač), stará mať 

Téma: Pracovitosť starého otca. 

Idea: Autor poukazuje na potrebu rodiny, jej dôležitosť. Na pracovitosť ľudí. 

 rozprávačom udalostí je autor, v poviedke sa využíva ja-rozprávanie. 

 téma, dej, postavy literárneho deja tvoria jednotu a čitateľovi približujú dobu, v ktorej vznikli. 

Poviedka je kratší epický prozaický útvar s jednoduchým lineárnym dejom. V poviedka je len jedna 

dejová línia, stretávame sa s postavami, ktorých počet nie je veľký a do deja vstupujú so stálym 

charakterom, nevyvíjajú sa. Dej sa odohráva v krátkom časovom období. J. Gregor Tajovský: Na chlieb, 

Mamka Pôstková, Horký chlieb,M. Kukučín: Z teplého hniezda, Rysavá jalovica, Veľkou lyžicou... 

 

D.Ú. Charakterizujte starého otca, napíšte jeho vlastnosti. Poslať do 15.1. 2021. 



 


