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tipy o tom čo si potrebuje 
stredoškolák prečítať 

pre všetkých literárnych nadšencov 

bonbóny



Povinné čítanie...Hmmm... To neznie príliš lákavo, že??
Ale... Čo keby sme slovo „povinné“ nahradili slovom
„doplnkové“?? Znie to lepšie, však?
Pretože doplniť si vedomosti, slovnú zásobu a všeobecný
literárny prehľad sa Vám určite zíde... Minimálne raz...
Pri tom legendárnom „zelenom stole“

Okrem toho – všetko, čo si prečítate, je pre Vašu myseľ tým,
čím je jedlo pre Vaše telo. Navyše výhodou poznania je,
že nikdy oň nemôžete prísť ☺

pretože: „Nielen chlebom je človek živý...“



ANTIGONA / Sofokles

Príbeh odvážnej a silnej Antigony, ktorá si ctila viac božské zákony
ako príkazy vládcu Kreona. Po smrti kráľa Oidipa sa vlády v
Tébach spoločne ujali jeho dvaja synovia Polyneikes a Eteokles.
Zakrátko vznikli medzi nimi rozpory a v boji sa navzájom pripravili
o život. Po ich smrti sa vlády ujal ich strýko Kreón. Nový tébsky
kráľ vydá rozkaz, že iba Eteokles smie byť pochovaný so všetkými
poctami. Jeho brat Polyneikes, ktorý sa pokúšal dobyť Téby, si
však podobný pohreb nezaslúži, a preto má ostať nepochovaný
napospas divej zveri.

HAMLET / W. Shakespeare 

Najznámejšie dielo o hľadaní ľudského zmyslu života.
Básnická „hra hier“, v ktorej si dánsky princ Hamlet
kladie večnú otázku „Byť? Či nebyť?... Možno odpoveď
nájdete po prečítaní tejto nestarnúcej divadelnej
stálice.



ŤAPÁKOVCI / B. S. Timrava

Novela písaná hovorovým jazykom z dedinského prostredia,
poukazuje na vzťahy v rodine a na dedine. Názov sa stal
symbolom lenivosti a zatuchnutého dedinského života.
Ťapákovci žijú patriarchálnym spôsobom v dome, v ktorom žili
ich predkovia (16 v jednej izbe) a nedajú sa vyrušiť zo svojho
lenivého života.

NA ZÁPADE NIČ NOVÉ / E. M. Remarque

Vojnový román, ktorého autor je predstaviteľom tzv.
stratenej generácie, ktorú výrazne ovplyvnila 1. svetová
vojna. Tento protivojnový román otriasol svetom
pravdepodobne preto, že jeho autor opísal vlastné zážitky.
Dielo bolo preložené do 58 jazykov a stalo sa povinným
čítaním na stredných školách

/zdroj: skolske.sk/



DETVAN / A. Sládkovič

Dielo sa zaoberá témou národa a vlasti. Napísaná skladba je
o odvahe a hrdinstve slovenského ľudu. Hlavnou myšlienkou je
romantický príbeh Martina, v ktorom autor stelesnil ideálne črty
slovenského národa. Presvedčenie o jeho schopnostiach a vieru
v jeho lepšiu budúcnosť.

SMRŤ JÁNOŠÍKOVA / J. Botto

Dielo zobrazuje Jánošíka ako junáka slobody. Báseň
poukazuje na ťažký osud poddaných, bezradnosť
a zároveň odvahu slovenského národa..



ROZHOVORY S PRIATEĽMI / S. Roney

Inteligentný debut rozpráva príbeh dvadsaťjedenročnej dublinskej
študentky a poetky Frances, jej kamarátky Bobbi a o dekádu staršieho
bohatého manželského páru Melissy a Nicka, s ktorým vytvoria
nečakané spojenie. Keď sa však Frances a Nick nečakane intímne
zblížia, musí chladná intelektuálka, ktorá doposiaľ chodila iba
s lesbičkou Bobbi, prvý raz v živote čeliť vlastným neovládateľným
emóciám. A má vôbec ľúbostný trojuholník šancu na prežitie?

...prečítaj si knihu a dozvieš sa!

MELMOTH / S. Perryová

Strašidelný hororový príbeh a filozofické úvahy
o podstate slobodnej vôle a lásky. Podľa povier, záhadná
a temná bytosť - Melmoth cestuje časom a ľudí, ktorých
presvedčí,aby sa k nej pridali, uvrhne do večného
zatratenia, túlavej samoty a ...



ČAS OPOVRHNUTIA / A. Sapkowski

Vojská Nilfgaardu nezastaviteľne postupujú a čarodeji už nie sú ochotní
nečinne sa prizerať. Snem, na ktorý smerujú Geralt, Ciri a Yennefer, má
rozhodnúť o ďalšom osude sveta. V Geraltovi sa stupňuje nepríjemný
pocit. Toľko čarodejnej moci na jednom mieste môže uvrhnúť noc
stretnutia do čistého chaosu. Rozutekajú sa životné cesty osudom
prepletenej trojice do celkom iných smerov? Zradili čarodeji svoje
kráľovstvá alebo je za tým väčší plán?

Odpovede na tieto otázky sú ukryté v knihe.

REBECCA / D. du Maurier

Hlavná hrdinka románu sa na francúzskej Riviére zaľúbi do
príťažlivého a zámožného Angličana Maximiliana . Ľúbostný
vzťah zakrátko spečatia manželským sľubom a zdá sa, že mladá
manželka si rýchlo zvykne na nový domov. Netuší však, že na jej
šťastie čoskoro začne vrhať tieň tajomný prízrak Maximovej prvej
ženy – nebohej Rebeccy...

/zdroj: Martinus.sk/

Ľúbostný príbeh, pri ktorom tuhne krv v žilách už má aj svoju
filmovú podobu na Netlixe, ale kniha je vždy lepšia ako film.

ZAKLÍNAČ IV.




