
názov školy

obec                                                                                ulica, číslo                                                                          PSČ      

ID kód                                                                             IČO                                      DIČ podpis, pečiatka školy

e-mail školy                                                                                                                tel. 

vyplnil (čitateľne)                                                                                                       dátum

e-mail                                                                                                                         tel. 

OBJEDNÁVACÍ LIST na rok 2019

Len pre členov KLUBU

NIŽŠIE 
CENY 

Ak objednaný 
tovar uhradíte 

do 15. 3. 
a doklad pošlete 

spolu s objednávkou, 
získate výhodnejšiu 

cenu za tovar 
a ušetríte si starosti 

v septembri. 

platí do 18. 12. 2019
Objednávací 

kód
Bežné 
ceny € ks ks

Predplatné 
€

Druhý
stupeň

pri platbe do 15. 3. 2019
TU NALEPIŤ doklad o zaplatení

(ústrižok poukážky alebo prevodný príkaz)
variabilný symbol: IČO školy

Ako objednávať
nájdete aj na poslednej 

strane Edičného katalógu 2019
alebo na 

www.orbispictus.sk

Slovenský jazyk a literatúra  5. ročník
J. Krajčovičová Nový Slovenský jazyk 5. roč. – 1. časť – Pracovná učebnica NOVINKA 100663 6.20 4.40
J. Krajčovičová Nový Slovenský jazyk 5. roč. – 1. časť – Zošit pre učiteľa NOVINKA 100665 3.50 2.50
J. Krajčovičová Nový Slovenský jazyk 5. roč. – 2. časť – Pracovná učebnica NOVINKA 100664 6.20 4.40
J. Krajčovičová Nový Slovenský jazyk 5. roč. – 2. časť – Zošit pre učiteľa NOVINKA 100666 3.50 2.50
J. Krajčovičová Pomocník zo slovenského jazyka 5 100362 3.40 2.40
J. Krajčovičová Pomocník zo slovenského jazyka 5 – Zošit pre učiteľa 100545 5.50 3.90
J. Krajčovičová Pomocník zo slovenského jazyka 5 – CD 100566 9.90 9.90
J. Krajčovičová Pomocník z literatúry 5 100363 3.90 2.80
J. Krajčovičová Pomocník z literatúry 5 – Zošit pre učiteľa 100540 5.50 3.90
J. Krajčovičová Pomocník z literatúry 5 – CD 100571 9.90 9.90
S. Krištofová, B. Valovičová Pravopisný semafor pre 5. roč. ZŠ 100623 3.20 2.30
S. Krištofová, B. Valovičová Pravopisný semafor pre 5. roč. ZŠ – Zošit pre učiteľa 100624 8.30 5.90
D. Kovárová, A. Kurtulíková Príprava na Testovanie 5 – slovenský jazyk a literatúra 100512 3.60 2.60
Exam testing Príprava do prímy zo slovenského jazyka a literatúry 100595 3.60 2.60
Exam testing Riešenia – Príprava do prímy zo slovenského jazyka a literatúry 100596 2.20 1.60

Exam testing
SADA – Príprava do prímy 5 zo slovenského jazyka a literatúry + 
Riešenia

100598 5.30 3.80

Slovenský jazyk a literatúra  6. ročník
J. Krajčovičová Nový Slovenský jazyk 6. roč. – 1. časť – Pracovná učebnica NOVINKA 100667 6.20 4.40
J. Krajčovičová Nový Slovenský jazyk 6. roč. – 1. časť – Zošit pre učiteľa NOVINKA 100668 3.50 2.50
S. Krištofová, B. Valovičová Pravopisný semafor pre 6. roč. ZŠ NOVINKA 100653 3.20 2.30
S. Krištofová, B. Valovičová Pravopisný semafor pre 6. roč. ZŠ – Zošit pre učiteľa NOVINKA 100654 8.30 5.90
J. Krajčovičová Pomocník zo slovenského jazyka 6 100383 3.40 2.40
J. Krajčovičová Pomocník zo slovenského jazyka 6 – Zošit pre učiteľa 100546 5.50 3.90
J. Krajčovičová Pomocník zo slovenského jazyka 6 – CD 100567 9.90 9.90
J. Krajčovičová Pomocník z literatúry 6 100514 3.90 2.80
J. Krajčovičová Pomocník z literatúry 6 – Zošit pre učiteľa 100541 5.50 3.90
J. Krajčovičová Pomocník z literatúry 6 – CD 100572 9.90 9.90

Slovenský jazyk a literatúra  7. ročník
J. Krajčovičová Pomocník zo slovenského jazyka 7 100442 3.40 2.40
J. Krajčovičová Pomocník zo slovenského jazyka 7 – Zošit pre učiteľa 100547 5.50 3.90
J. Krajčovičová Pomocník zo slovenského jazyka 7 – CD 100568 9.90 9.90
J. Krajčovičová Pomocník z literatúry 7 100515 3.90 2.80
J. Krajčovičová Pomocník z literatúry 7 – Zošit pre učiteľa 100542 5.50 3.90
J. Krajčovičová Pomocník z literatúry 7 – CD 100573 9.90 9.90

Orbis  Pictus  Istropolitana



pri platbe do 15.3. 2019 
TU NALEPIŤ doklad o zaplatení

(ústrižok poukážky alebo prevodný príkaz)
variabilný symbol: IČO školy

názov školy

obec                                                                                ulica, číslo                                                                          PSČ      

ID kód                                                                             IČO                                      DIČ podpis, pečiatka školy

e-mail školy                                                                                                                tel. 

vyplnil (čitateľne)                                                                                                        dátum

e-mail                                                                                                                          tel. 

OBJEDNÁVACÍ LIST na rok 2019

Objednávací 
kód

Bežné 
ceny € ks ks

Predplatné 
€Slovenský jazyk a literatúra  8. ročník

J. Krajčovičová Pomocník zo slovenského jazyka 8 100498 3.40 2.40
J. Krajčovičová Pomocník zo slovenského jazyka 8 – Zošit pre učiteľa 100548 5.50 3.90
J. Krajčovičová Pomocník zo slovenského jazyka 8 – CD 100569 9.90 9.90
J. Krajčovičová Pomocník z literatúry 8 100518 3.90 2.80
J. Krajčovičová Pomocník z literatúry 8 – Zošit pre učiteľa 100543 5.50 3.90
J. Krajčovičová Pomocník z literatúry 8 – CD 100574 9.90 9.90

Slovenský jazyk a literatúra  9. ročník
J. Krajčovičová Pomocník zo slovenského jazyka 9 100507 3.40 2.40
J. Krajčovičová Pomocník zo slovenského jazyka 9 – Zošit pre učiteľa 100549 5.50 3.90
J. Krajčovičová Pomocník zo slovenského jazyka 9 – CD 100570 9.90 9.90
J. Krajčovičová Pomocník z literatúry 9 100519 3.90 2.80
J. Krajčovičová Pomocník z literatúry 9 – Zošit pre učiteľa 100544 5.50 3.90
J. Krajčovičová Pomocník z literatúry 9 – CD 100575 9.90 9.90
J. Krajčovičová Príprava na Testovanie 9 – slovenský jazyk a literatúra 100553 4.80 3.40

Matematika 5. ročník
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 5 – 1. časť 100520 3.20 2.30
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 5 – 1. časť – Zošit pre učiteľa 100521 5.50 3.90
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 5 – 1. časť – CD 100556 26.90 26.90
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 5 – 2. časť 100530 3.20 2.30
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 5 – 2. časť – Zošit pre učiteľa 100531 5.50 3.90
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 5 – 2. časť – CD 100557 26.90 26.90
Z. Valášková Zbierka úloh z matematiky pre 5. roč. ZŠ 100641 3.20 2.30
M. Totkovičová Príprava na Testovanie 5 – matematika 100513 3.60 2.60
Exam testing Príprava do prímy z matematiky 100593 4.10 2.90
Exam testing Riešenia – Príprava do prímy z matematiky 100594 2.20 1.60
Exam testing SADA – Príprava do prímy z matematiky + Riešenia 100597 5.60 4.00
Ján Žabka a kol. Matematika 5 – 1. časť – Učebnica                    bezplatne dostupné na 

Edičnom portáli MŠVVaŠ SR
 <- dostupné

Ján Žabka a kol. Matematika 5 – 2. časť – Učebnica 

Matematika 6. ročník
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 6 – 1. časť 100522 3.20 2.30
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 6 – 1. časť – Zošit pre učiteľa 100523 5.50 3.90
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 6 – 1. časť – CD 100558 26.90 26.90
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 6 – 2. časť 100532 3.20 2.30
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 6 – 2. časť – Zošit pre učiteľa 100533 5.50 3.90
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 6 – 2. časť – CD 100559 26.90 26.90
Z. Valášková, M. Malík Zbierka úloh z matematiky pre 6. roč. ZŠ 100642 3.20 2.30
J. Žabka a kol. Matematika 6 – 1. časť – Učebnica bezplatne dostupné na 

Edičnom portáli MŠVVaŠ SR
 <- dostupné

J. Žabka a kol. Matematika 6 – 2. časť – Učebnica

NIŽŠIE 
CENY 

Ak objednaný 
tovar uhradíte 

do 15. 3. 
a doklad pošlete 

spolu s objednávkou, 
získate výhodnejšiu 

cenu za tovar 
a ušetríte si starosti 

v septembri. 

Druhý
stupeň Orbis  Pictus  Istropolitana

Len pre členov KLUBU



názov školy

obec                                                                                ulica, číslo                                                                          PSČ      

ID kód                                                                             IČO                                      DIČ podpis, pečiatka školy

e-mail školy                                                                                                                tel. 

vyplnil (čitateľne)                                                                                                        dátum

e-mail                                                                                                                          tel. 

OBJEDNÁVACÍ LIST na rok 2019

Objednávací 
kód

Bežné 
ceny € ks ks

Predplatné 
€

NIŽŠIE 
CENY 

Ak objednaný 
tovar uhradíte 

do 15. 3. 
a doklad pošlete 

spolu s objednávkou, 
získate výhodnejšiu 

cenu za tovar 
a ušetríte si starosti 

v septembri. 

Druhý
stupeň

pri platbe do 15. 3. 2019 
TU NALEPIŤ 

doklad o zaplatení
(ústrižok poukážky alebo prevodný príkaz)

variabilný symbol: IČO školy

Už za každých 

10 exemplárov
 jedného titulu dostane 

škola ďalší exemplár 

ZADARMO

Vytvorte si vlastný balíček 
z ľubovoľných titulov

www.orbispictus.sk/eshop
získate ešte nižšie ceny 

•	 bonusy	ako	pri	štandardnom	objednávaní	
•	 tovar	nie	je	možné	deliť	na	viac	faktúr
•	 po	vystavení	faktúry	už	nie	je	možné		
do	nej	zasahovať

pošto
vné

a balné  

NEPLATÍTE

Orbis  Pictus  Istropolitana

Matematika 7. ročník
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 7 – 1. časť 100524 3.20 2.30
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 7 – 1. časť – Zošit pre učiteľa 100525 5.50 3.90
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 7 – 1. časť – CD 100560 26.90 26.90
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 7 – 2. časť 100534 3.20 2.30
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 7 – 2. časť – Zošit pre učiteľa 100535 5.50 3.90
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 7 – 2. časť – CD 100561 26.90 26.90
Z. Valášková Zbierka úloh z matematiky pre 7. roč. ZŠ a 2. roč. GOŠ 100643 3.20 2.30
Z. Berová, P. Bero Matematika 7 – Učebnica ZNÍŽENÁ CENA 100486 2.90 2.10
J. Žabka a kol. Matematika 7 – 1. časť – Učebnica                                       bezplatne dostupné na Edičnom portáli 

MŠVVaŠ SR
cena u nás ->

100371 3.50 2.50
J. Žabka a kol. Matematika 7 – 2. časť – Učebnica                                         100372 3.50 2.50

Matematika 8. ročník
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 8 – 1. časť 100526 3.20 2.30
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 8 – 1. časť – Zošit pre učiteľa 100527 5.50 3.90
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 8 – 1. časť – CD 100562 26.90 26.90
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 8 – 2. časť 100536 3.20 2.30
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 8 – 2. časť  – Zošit pre učiteľa 100537 5.50 3.90
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 8 – 2. časť – CD 100563 26.90 26.90
Z. Valášková Zbierka úloh z matematiky pre 8. roč. ZŠ 100644 3.20 2.30
Z. Berová, P. Bero Matematika 8 – Učebnica ZNÍŽENÁ CENA 100487 2.90 2.10
J. Žabka a kol. Matematika 8 – 1. časť – Učebnica                                 bezplatne dostupné na Edičnom portáli 

MŠVVaŠ SR
cena u nás ->

100373 3.50 2.50
J. Žabka a kol. Matematika 8 – 2. časť – Učebnica                                100374 3.50 2.50

Matematika 9. ročník
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 9 – 1. časť 100528 3.20 2.30
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 9 – 1. časť – Zošit pre učiteľa 100529 5.50 3.90
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 9 – 1. časť – CD 100564 26.90 26.90
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 9 – 2. časť 100538 3.20 2.30
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 9 – 2. časť – Zošit pre učiteľa 100539 5.50 3.90
I. Kohanová a kol. Nový Pomocník z matematiky 9 – 2. časť – CD 100565 26.90 26.90
Z. Berová, P. Bero Matematika 9 – Učebnica 100488 4.50 3.20
Z. Valášková Zbierka úloh z matematiky pre 9. roč. ZŠ 100645 3.20 2.30
Z. Valášková, J. Andrejčíková Príprava na Testovanie 9 – matematika 100517 3.60 2.60

Dejepis
M. Daniš, V. Kratochvíl Dejepis 5 – Pátrame po minulosti 100417 2.10 1.50

Len pre členov KLUBU



názov školy

obec                                                                                ulica, číslo                                                                          PSČ      

ID kód                                                                             IČO                                      DIČ podpis, pečiatka školy

e-mail školy                                                                                                                tel. 

vyplnil (čitateľne)                                                                                                        dátum

e-mail                                                                                                                          tel. 

OBJEDNÁVACÍ LIST na rok 2019

Objednávací 
kód

Bežné 
ceny € ks ks

Predplatné 
€Etická výchova

T. Piovarčiová, D. Gogolová Etická výchova 5 100241 3.10 2.20
T. Piovarčiová, D. Gogolová Metodická príručka k Etickej výchove 5 na stiahnutie www.orbispictus.sk
T. Piovarčiová, D. Gogolová Etická výchova 6 100260 3.10 2.20
T. Piovarčiová, D. Gogolová Metodická príručka k Etickej výchove 6 na stiahnutie www.orbispictus.sk
H. Macáková Etická výchova 7 100550 3.10 2.20
H. Macáková Metodická príručka k Etickej výchove 7 na stiahnutie www.orbispictus.sk
H. Macáková Etická výchova 8 100551 3.10 2.20
H. Macáková Metodická príručka k Etickej výchove 8 na stiahnutie www.orbispictus.sk

Fyzika
P. Kriek Fyzika pre 6. roč. ZŠ – Pracovný zošit 100625 3.20 2.30
P. Kriek Fyzika pre 6. roč. ZŠ – Zošit pre učiteľa 100626 9.70 6.90
A. Marenčáková, V. Kárászová Pomocník z fyziky 6 100365 2.40 1.70
P. Kriek Fyzika pre 7. roč. ZŠ – Pracovný zošit 100646 3.20 2.30
P. Kriek Fyzika pre 7. roč. ZŠ – Zošit pre učiteľa 100647 9.70 6.90

Biológia · Chémia
P. Bírová Pomocník z biológie 5 100364 2.40 1.70
V. Lisá Pomocník z chémie 6 100384 2.40 1.70

Geografia
P. Bubelíny Geografia pre 5. roč. ZŠ – SVET 100600 4.50 3.20
P. Bubelíny Geografia pre 5. roč. ZŠ – Zošit pre učiteľa 100601 9.70 6.90
D. Hlinková a kol. Pomocník z geografie 5 100366 2.40 1.70
P. Bubelíny Geografia pre 6. roč. ZŠ – AFRIKA A ÁZIA 100602 4.50 3.20
P. Bubelíny Geografia pre 6. roč. ZŠ – Zošit pre učiteľa 100603 9.70 6.90
P. Bubelíny Geografia pre 7. roč. ZŠ – EURÓPA 100604 4.50 3.20
P. Bubelíny Geografia pre 7. roč. ZŠ – Zošit pre učiteľa 100605 9.70 6.90
P. Bubelíny Geografia pre 8. roč. ZŠ – SLOVENSKO NOVINKA 100606 4.50 3.20
P. Bubelíny Geografia pre 8. roč. ZŠ – Zošit pre učiteľa NOVINKA 100607 9.70 6.90
P. Bubelíny Geografia pre 9. roč. ZŠ – AMERIKA, AUSTRÁLIA A OCEÁNIA 100608 4.50 3.20
P. Bubelíny Geografia pre 9. roč. ZŠ – Zošit pre učiteľa 100609 9.70 6.90
L. Tolmáči Geografia pre 9. ročník ZŠ – SLOVENSKO – Učebnica 100423 2.50 1.80

Mediálna výchova
Tadeusz Zasepa a kol. Mediálna výchova pre 5. – 9. ročník ZŠ bezplatne dostupné na Edičnom portáli 

MŠVVaŠ SR
cena u nás -> 100509 7.00 5.00

NIŽŠIE 
CENY 

Ak objednaný 
tovar uhradíte 

do 15. 3. 
a doklad pošlete 

spolu s objednávkou, 
získate výhodnejšiu 

cenu za tovar 
a ušetríte si starosti 

v septembri. 

Druhý
stupeň Orbis  Pictus  Istropolitana

Len pre členov KLUBU

pri platbe do 15. 3. 2019 
TU NALEPIŤ 

doklad o zaplatení
(ústrižok poukážky alebo prevodný príkaz)

variabilný symbol: IČO školy

Už za každých 

10 exemplárov
 jedného titulu dostane 

škola ďalší exemplár 

ZADARMO

Vytvorte si vlastný balíček 
z ľubovoľných titulov

www.orbispictus.sk/eshop
získate ešte nižšie ceny 

•	 bonusy	ako	pri	štandardnom	objednávaní	
•	 tovar	nie	je	možné	deliť	na	viac	faktúr
•	 po	vystavení	faktúry	už	nie	je	možné		
do	nej	zasahovať

pošto
vné

a balné  

NEPLATÍTE



názov školy

obec                                                                                ulica, číslo                                                                          PSČ      

ID kód                                                                             IČO                                      DIČ podpis, pečiatka školy

e-mail školy                                                                                                                tel. 

vyplnil (čitateľne)                                                                                                        dátum

e-mail                                                                                                                          tel. 

OBJEDNÁVACÍ LIST na rok 2019
NIŽŠIE 

CENY 
Ak objednaný 
tovar uhradíte 

do 15. 3. 
a doklad pošlete 

spolu s objednávkou, 
získate výhodnejšiu 

cenu za tovar 
a ušetríte si starosti 

v septembri. 

Druhý
stupeň

Ako objednávať
Internet – www.orbispictus.sk

Prihláste sa do E-shopu.

POZOR!
Ak sa neprihlásite ako škola, objednávate si tovar ako súkromná osoba. 

Vtedy vám nevzniká nárok na akciové ceny a rôzne bonusy. 
Tovar vám bude zaslaný formou dobierky.

Viac na poslednej strane Edičného katalógu 2019
alebo na www.orbispictus.sk.

Výhody objednávania cez web:
•	objednávate najrýchlejšie a najlacnejšie

•	ihneď vidíte cenu objednávky
•	máte prehľad o všetkých získaných bonusoch
•	možnosť vytvoriť si vlastný výhodný balíček

Objednávací list
Bežné ceny platné pre rok 2019

Platíte po dodaní tovaru. Vyplňte Objednávací list (stĺpec Bežné ceny) a 
odošlite. Faktúru a poštovú poukážku nájdete v balíku spolu s tovarom. 
Uhradíte ju poštovou poukážkou alebo prevodom na účet 
SK95 1100 0000 0026 2102 3669. Variabilný symbol: číslo faktúry.

Vyplnený Objednávací list môžete poslať:
•	poštou: Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34, 821 05 Bratislava
•	e-mailom: odbyt@orbispictus.sk

Predplatné od 1. 1. do 15. 3.

Platíte pred odoslaním objednávky. Vyplňte Objednávací list (stĺpec 
Predplatné) a výslednú sumu uhraďte poštovou poukážkou alebo 
prevodom na účet SK95 1100 0000 0026 2102 3669. 
Variabilný symbol: IČO školy. 
Ústrižok poukážky (kópiu prevodného príkazu) prilepte na Objednávací 
list a odošlite.

pri platbe do 15. 3. 2019 
TU NALEPIŤ 

doklad o zaplatení
(ústrižok poukážky alebo prevodný príkaz)

variabilný symbol: IČO školy

Už za každých 

10 exemplárov
 jedného titulu dostane 

škola ďalší exemplár 

ZADARMO

Vytvorte si vlastný balíček 
z ľubovoľných titulov

www.orbispictus.sk/eshop
získate ešte nižšie ceny 

•	 bonusy	ako	pri	štandardnom	objednávaní	
•	 tovar	nie	je	možné	deliť	na	viac	faktúr
•	 po	vystavení	faktúry	už	nie	je	možné		
do	nej	zasahovať

pošto
vné

a balné  

NEPLATÍTE

*DVZ – do vypredania zásob

Orbis  Pictus  Istropolitana

Len pre členov KLUBU

Nemecký jazyk
B. Menzlová a kol. Hallo 3 Basis – učebnica pre 5. roč. ZŠ                                                      na stiahnutie www.orbispictus.sk

B. Menzlová a kol. Hallo 3 Basis – metodická príručka 100239 2.70 1.90
B. Menzlová a kol. Hallo 3 Basis – CD                                                       na stiahnutie www.orbispictus.sk

B. Menzlová a kol. Hallo 3 NEU – učebnica v tlačenej forme + obrázkové príbehy pre 5. roč. ZŠ                                    na stiahnutie www.orbispictus.sk
B. Menzlová a kol. Hallo 3 NEU – učebnica pre 5. a 6. roč. ZŠ                   na stiahnutie www.orbispictus.sk

B. Menzlová a kol. Hallo 4 – učebnica pre 6. a 7. roč. ZŠ                                                      na stiahnutie www.orbispictus.sk

B. Menzlová a kol. Hallo 4 – pracovný zošit pre 6. a 7. ročník 100188 2.40 1.70
B. Menzlová a kol. Hallo 5 – učebnica v tlačenej forme                   DVZ 100290 2.40 1.70
B. Menzlová a kol. Hallo 5 – učebnica pre 8. a 9. roč. ZŠ                                                      na stiahnutie www.orbispictus.sk

B. Menzlová a kol. Hallo 5 – pracovný zošit pre 8. a 9. roč. ZŠ 100291 2.40 1.70

Objednávací 
kód

Bežné 
ceny € ks ks

Predplatné 
€
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pracovná učebnica

pre 2. stupeň ZŠ

J. KRAJČOVIČOVÁ

Pracovná učebnica, do ktorej môžu žiaci písať, obsahuje:

   východiskové texty,

   úlohy na čítanie s porozumením,

   poučky,

   úlohy na ústnu komunikáciu,

    cvičenia na precvičovanie a utvrdzovanie učiva,

    portfólio podporujúce tvorivú činnosť žiaka.

Spojili sme pre vás učebnicu a pracovný zošit. 
Zabudnite na opisovanie poučiek, vymieňanie pomôcok! 
Viac priestoru na komunikáciu, diskusiu, tvorivú činnosť 
a na precvičovanie  kľúčových kompetencií. 
Zohľadňuje požiadavky iŠVP, ale prihliada i na potreby 
praxe v školách.

Zošit pre učiteľa

6 VÝVIN LITERATÚRY

Počiatky absurdnej literatúry 

Spoločensko-historická situácia
• rozmach socialistických ideí v 20. rokoch 20. stor.
• nárast ekonomického a politického napätia v európskych krajinách v 30. rokoch
• nástup fašizmu a nacizmu
• rozpad ČSR, vznik vojnovej Slovenskej republiky
• vypuknutie druhej svetovej vojny

Umelecko-literárny kontext
• neschopnosť avantgardného umenia reagovať na zväčšujúce sa sociálne rozdiely (chudobní vs bohatí), na napätie 

medzi krajinami a na zmenu demokratického spoločenského systému na totalitný
• pozornosť autorov sústredená na problémy objektívneho sveta
• posilňovanie spoločenskej funkcia umenia

Sociálne angažovaná literatúra

Ukážka
F. Kafka: Premena – poviedka

Keď sa Gregor Samsa jedného dňa prebudil z nepokoj-
ných snov, zistil, že sa v posteli premenil na akýsi príšerný 
hmyz. [...]

„Nie je mu dobre,“ vravela matka prokuristovi, kým ešte 
otec hovoril pri dverách, „nie je mu dobre, pán prokurista, 
verte mi. Inak by určite nezmeškal vlak! Ten chlapec nemyslí 
na nič okrem firmy. Už sa naňho aj hnevám, večer nikam 
nechodí; celý týždeň bol v meste, ale večer vysedáva len 
doma.“   
Znaky absurdnej literatúry v ukážke:
– absurdná situácia
– premena človeka na zviera
– dehumanizácia/odľudštenie

Ukážka 
L. Novomeský: Slúžka – sociálna balada

Ja, / furko mária, / prišla som s mnohými na svet, / aby 
sme žalovali: / na Boha, / na ľudí, / že na tvár dvoje lesklých 
očí dali, / a dušu, / srdce, / ktoré nás strašne dusí, / nám do-
siaľ nevyrvali z hrudi, / že celý svet sa vidieť / dýchať musí. [...]  
Len to neviem: / prečo som musela žiť / a prečo umierať.
Znaky sociálne angažovanej literatúry v ukážke:
– jednoduchá žena (furko mária) obžalúva spoločnosť  

v mene najbiednejšej vrstvy spoločnosti
– kolektívny pohľad (s mnohými), smrť spôsobená  

sociálnymi podmienkami, prevaha úvahových častí 
nad dejom

– vplyv avantgardy (experimentovanie s formou básne) 

Súvisiace pojmy: román • balada • nonsens • nespoľahlivý rozprávač • voľný verš • dráma •

Absurdná literatúra

• pomenovanie pre literatúru reagujúcu na zhoršujúce 
sa životné podmienky, uprostred ktorých sa človek 
dostáva do neriešiteľných alebo nezrozumiteľných/
absurdných situácií

– iracionalita
– existenciálny strach z absurdity reálneho sveta
– nadviazanie na tradície nonsensu
– postava v absurdnej situácii, expresívne postavy, 

premena človeka na zviera
– dej ako zlý sen alebo karikatúra reality
– Franz Kafka predznamenáva postupy 

existencializmu; dehumanizácia

Literárne žánre
alegorická poviedka, román s prvkami grotesky, 
humoristický román, komédia/groteska

Autori
Franz Kafka, Jaroslav Hašek, Michail Bulgakov, Alfred 
Jarry 

Sociálne angažovaná literatúra

• pomenovanie pre skupiny umelcov z rôznych 
umeleckých smerov, ktorí vo svojej tvorbe zobrazujú 
život a pocity chudobných vrstiev (bieda, hlad, vyko-
risťovanie, choroby), skupina DAV

• medzivojnová sociálna balada

– vytváranie skupín ľavicovo orientovaných autorov 
(proletárska literatúra, neskôr socialistický realizmus)

– umenie v službách ideológie (propaganda)
– vplyv marxistickej filozofie (revolúcia ako riešenie)
– čierno-biele videnie sveta; postavy dobré a zlé/

vykorisťované a vykorisťujúce
– svetonázorový prerod postavy 
– jazyk zrozumiteľný širokým masám (vplyv 

avantgardy)
– experimentovanie s formou básní (vplyv kubizmu, 

expresionizmu)

Literárne žánre
sociálna balada, modernizovaná poéma

Autori
Peter Jilemnický, Jiří Wolker, Laco Novomeský, Vladimír 
Majakovskij
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Verš a veršové systémy (Metrika)

VERŠ
– základná rytmická jednotka básne
– zvuková jednotka básne (usporiadanie: prízvučné  

a neprízvučné slabiky alebo krátke a dlhé slabiky)
– významová jednotka básne (pri rytmicko- 

-syntaktickom paralelizme; pozri nižšie) 
– spravidla jeden riadok básne

STROFA
– veta môže prechádzať do ďalšieho verša
– napr. E. Luka – Divosestra
  Žena a muž tancujú: svieti na nich
  žičlivé, ľahko rozpustné
  kjótske slnko. [...]

RÝM
– zvuková zhoda na konci slov alebo skupiny slov  

na konci veršov (príp. polveršov) 

SCHODÍKOVÁ ÚPRAVA VERŠOV
– lomený verš
– vplyv avantgardy
– napr. J. Smrek – Cválajúce dni
    Hurrá, hurrá!
         Z cesty nám!!
              Pádime!
                    Nevidíte?

VERŠOVÝ PRESAH
– grafický vyčlenený celok v básni, ktorý sa pravidelne
 opakuje (pravidelná strofa)
– uzavretá významová jednotka v básni (najmenej  

2 verše)
– celok napr. s rovnakým počtom veršov, s rovnakým 

metrom, s ucelenou témou

RYTMICKO-SYNTAKTICKÝ PARALELIZMUS
– zhoda veršového (rytmického) a vetného 

(syntaktického) členenia v básni
– jeden verš = jedna veta alebo vetný úsek
– napr. J. Urban – Malý zúrivý Robinson
   My, ktorí nepekne smrkáme,
   rušíme slušných hostí
    aj normálny chod každej spoločnosti. 

DRUHY RÝMU

– podľa podoby rýmujúcich sa častí
• vlastný/plný (obsahujúci tzv. rýmovku, časť úplnej 

zvukovej zhody,
• napr. vALÍ – brALI, nach – kosodreviNÁCH, jEDINÝ – 

dEDINY)
• gramatický (spievaME- nesieME)
• asonancia – zvuková zhoda samohlások na konci 

veršov bez ohľadu na spoluhlásky (rukA – spievA,  
berÚ – nesejÚ)

Písně o Modrom Kameni, Divíně a Zvoleně
Potom když nemohl stačiti,
musil sa jiného fortiela chytiti,
a tak musil učiniti:

– podľa umiestnenia v strofe
• striedavý (abab/ABAB)
• obkročný (abba/ABBA)
• prerývaný (abcb/ABCB)
• postupný (abcacb/ABCACB)

J. Botto – Smrť Jánošíkova
Horí ohník, horí // na Kráľovej holi.   12 
Ktože  ho nakládol? // – dvanásti sokoli.   12

– podľa umiestnenia vo verši 
•   koncový (rýmujú sa konce veršov)

•   vnútorný (rýmujú sa konce dvoch polveršov)

Horí ohník horí na Kráľovej holi 
Ktože ho nakládol? Dvanásti sokoli.

A ten ich kapitán, // to je len veľký pán
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2 POVINNÉ DIELA

Sofokles: Antigona
Literárny druh: dráma
Literárny žáner: tragédia 
Literárne obdobie: starovek (antické Grécko)

Téma: tragický osud kráľovského rodu v Tébach;
božské zákony (demokracia/Antigona) vs. ľudské zákony 
(autokracia/Kreon/egoizmus)

Vonkajšia kompozícia: 5 dejstiev
Vnútorná kompozícia:
1. expozícia: náznaky konfliktu – smrť bratov Antigony 
(obrancu Téb Eteokla a nepriateľa Téb Polyneika);
zákaz Kreonta pochovať Polyneika
2. kolízia: konflikt – Antigona napriek zákazu pochová 
brata
3. kríza: gradovanie konfliktu – Antigona zaživa  
pochovaná; hádka Haimóna a Kreonta o konaní Antigony
4. peripetia: komplikácia v riešení konfliktu – boží hlas 
(veštec) žiada nápravu 
5. katastrofa: smrť Antigony, Haimóna, Eurydiky;
Kreontove výčitky svedomia a uvedomenie si omylu

Forma:
• jednota  deja, času a miesta;
• katarzia (duševné očistenie);
• 3 herci + zbor;
• konflikt (interpersonálny, osobný, spoločenský; posúva 

dej);
• protagonista – vznešené postavenie;
• pôvodne veršovaná tragédia – časomiera;
• súčasťou je óda

Postavy:
Antigona: verná božím zákonom, rozhodná, aktívna...
Isména: váhavá, podriadená moci...
Kreon: protagonista s výnimočnými vlastnosťami, 
ale s chybou v charaktere – samovládca, bezohľadne 
porušuje zákony, prisvojuje si štát 
Haimón: zaľúbený do Antigony, počúva hlas ľudí, 
odmieta otcovo  rozhodnutie 
Teiresias: veštec, tlmočí hlas bohov
Eurydika: pasívna  postava, smrť ako východisko  
po smrti svojich detí
náčelník zboru a zbor: názor občanov, naznačuje 
smerovanie deja

William Shakespeare: Hamlet 
Literárny druh: dráma
Literárny žáner: tragédia
Literárne obdobie: renesancia (Anglicko)

Téma: tragický príbeh mladého dánskeho princa;
dilema : vykonať či nevykonať akt pomsty nad strýkom  
– vrahom kráľa/vlastného brata

Kompozícia: 5 dejstiev
1. dejstvo: príchod Hamleta zo štúdií, objavenie sa Ducha 
(Hamletovho otca), odhalenie bratovraždy a incestu 
(svadba Hamletovej matky s bratom mŕtveho manžela)
2. dejstvo: Hamlet predstiera šialenstvo, Ofélia si volí 
medzi láskou k Hamletovi a otcovi
3. dejstvo: zinscenovanie hry v hre – Hamlet si overí,  
že Duch neklamal; Poloniove intrigy a jeho smrť 
4. dejstvo: Claudius posiela Hamleta na popravu  
do Anglicka; šialenstvo a smrť Ofélie; oslobodenie 
Hamleta z rúk pirátov; úklady Claudia a Laerta
5. dejstvo: súboj Laerta s Hamletom (jed na hrote meča, 
jed v pohári pre víťaza); smrť Gertrúdy, Claudia, Laerta aj 
Hamleta 

Forma: 
• vplyv antickej tragédie (smrť postáv, katarzia);
• striedanie viazanej reči  a rytmizovanej prózy;
• renesančný hrdina ; 
• prvky čierneho humoru (napr. 5. dejstvo,  

scéna s hrobármi), ironická hra so slovami;
• princíp hry v hre – odhalenie pravdy;
• symbolika farieb

Postavy:
Hamlet: vzdelaný dánsky princ; krajné polohy charakteru 
(váhavosť a odhodlanie; osobný konflikt); interpersonálny 
konflikt – so strýkom/kráľom Claudiom, matkou Gertrúdou, 
Laertom, Oféliou; spoločenský konflikt – Hamletova 
predstava o vládcovi a vládnutí, pochlebovanie poddaných 
Claudiovi
Claudius: predstaviteľ nového sveta a novej pseudomorál-
ky, bratovrah a intrigán; umiera prebodnutý Hamletom
Polónius: dvorný radca, otec Laerta a Ofélie, intrigán 
a prísny otec; umiera Hamletovou rukou pri špehovaní 
Laertes: mladý šľachtic s prvkami stredovekej morálky 
v charaktere (oko za oko, zub za zub), vznetlivý, oddaný 
otcovi a sestre; umiera v súboji s Hamletom
Getrúda: Hamletova matka, Hamlet ju obviňuje zo slabosti; 
po manželovej smrti sa vydala za jeho brata; umiera po 
vypití jedu, ktorý bol určený Hamletovi
Ofélia: Hamletova milá, poslušná dcéra; neuniesla smrť otca 
a Hamletovo domnelé šialenstvo, zošalela a utopila sa

Znaky antiky: 

• inšpirácia starými mýtmi

• ananké (osudová neodvratnosť)

• podriadenosť božím zákonom

• viera v človeka, v právo, v morálku

• polyteizmus
Znaky renesancie:

• národný jazyk; funkcia monológu

• dôvera v rozum (Hamlet si musí tvrdenie Ducha overiť)

• potreba vzdelanosti (vzdelaný princ; uvažuje o svete, o štáte,  
o svojom poslaní) 

• orientácia na pozemský život

• postavy so špecifickým individuálnym charakterom

• porušenie jednoty miesta, času a deja

Hlavná myšlienka:
 „Ak štát si niekto prisvojí, je po štáte.“ 

2 POVINNÉ DIELA

Sofokles: Antigona
Literárny druh: dráma
Literárny žáner: tragédia
Literárne obdobie: starovek (antické Grécko)

Téma: tragický osud kráľovského rodu v Tébach;
božské zákony (demokracia/Antigona) vs. ľudské zákony 
(autokracia/Kreon/egoizmus)

Vonkajšia kompozícia: 5 dejstiev
Vnútorná kompozícia:
1. expozícia: náznaky konfliktu – smrť bratov Antigony 
(obrancu Téb Eteokla a nepriateľa Téb Polyneika);
zákaz Kreonta pochovať Polyneika
2. kolízia: konflikt – Antigona napriek zákazu pochová 
brata
3. kríza: gradovanie konfliktu – Antigona zaživa  
pochovaná; hádka Haimóna a Kreonta o konaní Antigony
4. peripetia: komplikácia v riešení konfliktu – boží hlas 
(veštec) žiada nápravu 
5. katastrofa: smrť Antigony, Haimóna, Eurydiky;
Kreontove výčitky svedomia a uvedomenie si omylu

Forma:
• jednota  deja, času a miesta;
• katarzia (duševné očistenie);
• 3 herci + zbor;
• konflikt (interpersonálny, osobný, spoločenský; posúva 

dej);
• protagonista – vznešené postavenie;
• pôvodne veršovaná tragédia – časomiera;
• súčasťou je óda

Postavy:
Antigona: verná božím zákonom, rozhodná, aktívna...
Isména: váhavá, podriadená moci...
Kreon: protagonista s výnimočnými vlastnosťami, 
ale s chybou v charaktere – samovládca, bezohľadne
porušuje zákony, prisvojuje si štát 
Haimón: zaľúbený do Antigony, počúva hlas ľudí, 
odmieta otcovo  rozhodnutie 
Teiresias: veštec, tlmočí hlas bohov
Eurydika: pasívna  postava, smrť ako východisko 
po smrti svojich detí
náčelník zboru a zbor: názor občanov, naznačuje 
smerovanie deja

William Shakespeare: Hamlet 
Literárny druh: dráma
Literárny žáner: tragédia
Literárne obdobie: renesancia (Anglicko)

Téma: tragický príbeh mladého dánskeho princa;
dilema : vykonať či nevykonať akt pomsty nad strýkom 
– vrahom kráľa/vlastného brata

Kompozícia: 5 dejstiev
1. dejstvo: príchod Hamleta zo štúdií, objavenie sa Ducha 
(Hamletovho otca), odhalenie bratovraždy a incestu 
(svadba Hamletovej matky s bratom mŕtveho manžela)
2. dejstvo: Hamlet predstiera šialenstvo, Ofélia si volí 
medzi láskou k Hamletovi a otcovi
3. dejstvo: zinscenovanie hry v hre – Hamlet si overí, 
že Duch neklamal; Poloniove intrigy a jeho smrť 
4. dejstvo: Claudius posiela Hamleta na popravu 
do Anglicka; šialenstvo a smrť Ofélie; oslobodenie 
Hamleta z rúk pirátov; úklady Claudia a Laerta
5. dejstvo: súboj Laerta s Hamletom (jed na hrote meča, 
jed v pohári pre víťaza); smrť Gertrúdy, Claudia, Laerta aj 
Hamleta 

Forma: 
• vplyv antickej tragédie (smrť postáv, katarzia);
• striedanie viazanej reči a rytmizovanej prózy;
• renesančný hrdina ; 
• prvky čierneho humoru (napr. 5. dejstvo, 

scéna s hrobármi), ironická hra so slovami;
• princíp hry v hre – odhalenie pravdy;
• symbolika farieb

Postavy:
Hamlet: vzdelaný dánsky princ; krajné polohy charakteru 
(váhavosť a odhodlanie; osobný konflikt); interpersonálny 
konflikt – so strýkom/kráľom Claudiom, matkou Gertrúdou, 
Laertom, Oféliou; spoločenský konflikt – Hamletova 
predstava o vládcovi a vládnutí, pochlebovanie poddaných 
Claudiovi
Claudius: predstaviteľ nového sveta a novej pseudomorál-
ky, bratovrah a intrigán; umiera prebodnutý Hamletom
Polónius: dvorný radca, otec Laerta a Ofélie, intrigán 
a prísny otec; umiera Hamletovou rukou pri špehovaní 
Laertes: mladý šľachtic s prvkami stredovekej morálky 
v charaktere (oko za oko, zub za zub), vznetlivý, oddaný 
otcovi a sestre; umiera v súboji s Hamletom
Getrúda: Hamletova matka, Hamlet ju obviňuje zo slabosti; 
po manželovej smrti sa vydala za jeho brata; umiera po 
vypití jedu, ktorý bol určený Hamletovi
Ofélia: Hamletova milá, poslušná dcéra; neuniesla smrť otca 
a Hamletovo domnelé šialenstvo, zošalela a utopila sa

Znaky antiky:

• inšpirácia starými mýtmi

• ananké (osudová neodvratnosť)

• podriadenosť božím zákonom

• viera v človeka, v právo, v morálku

• polyteizmus
Znaky renesancie:

• národný jazyk; funkcia monológu

• dôvera v rozum (Hamlet si musí tvrdenie Ducha overiť)

• potreba vzdelanosti (vzdelaný princ; uvažuje o svete, o štáte, 
o svojom poslaní) 

• orientácia na pozemský život

• postavy so špecifickým individuálnym charakterom

• porušenie jednoty miesta, času a deja

Hlavná myšlienka:
 „Ak štát si niekto prisvojí, je po štáte.“ 
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literatúraĽAHKÁ CESTA K MATURITE

A. POLAKOVIČOVÁM. CALTÍKOVÁ
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A. POLAKOVIČOVÁ 
M. CALTÍKOVÁ

Vývin literatúry
ponúka chronologický prehľad 
literárnych období a smerov. 
Farebne korešponduje s témami 
v učebniciach.

Teória literatúry
obsahuje stručný prehľad 
literárnych pojmov s názornými 
ukážkami.

Povinné diela 

pripomenú žiakovi základné 
obsahové i formálne prvky diela.

    súčasť série Literatúra pre stredné školy 

I. – IV.  (A. Polakovičová a kol.),

    vhodný pre všetkých stredoškolákov na prípravu k maturite 

alebo pre žiakov na hodiny literatúry priebežne od 1. ročníka,

    zohľadňuje cieľové požiadavky na maturantov zo slovenského 

jazyka a literatúry a je spracovaný v súlade s iŠVP.


