
knižné                  navyše

tipy o tom čo si potrebuje 
stredoškolák prečítať 

pre všetkých literárnych nadšencov 

bonbóny



Čítanie kníh nám prináša rôzne benefity, ktoré však ak 
chceme využiť naplno, musíme čítať klasické 

„papierové“ knihy. Čítame slovo od slova, vytvárame si v 
hlave obraz a stávame sa súčasťou príbehu. Pri čítaní z 
monitora však len „skenujeme“ a sústreďujeme sa len 

na kľúčové slová. 
V dnešnej poradni vám opäť ponúknem niečo z 

„papierovej klasiky“, z čoho môžete čerpať pri školských 
štúdiách, ale samozrejme mám pre Vás aj zaujímavé 
„nepovinné“ novinky ☺ . Jednou z nich je aj fantasy

kniha / od slovenskej autorky!/ a nezabudla som ani na 
tých, ktorý majú radi knihy písané na základe 

skutočných udalostí ...



I.KRASKO – Nox et solitudo

Vedeli ste, že vlastné meno Ivana Kraska – zakladateľa a 
významného predstaviteľa literárnej moderny je Ján Botto?

Napísal síce len dve básnické zbierky, no sú kľúčovými dielami 
slovenskej poézie. V jeho zbierke „Nox et solitudo“každá báseň je 

samostatnou citovou drámou osamoteného ľudského srdca. 
V spomienkach sa vracal do rodného kraja, k blízkym ľuďom, 

láskam...

P.O.HVIEZDOSLAV – Hájnikova žena

Dielo je obrazom básnikovej úprimnej lásky 
k slovenskému ľudu a k prírode

Hviezdoslav realisticky zobrazuje život dvoch 
sociálnych vrstiev ich život a podmienky v vtedajšom 

Uhorsku. Je napísané veľmi náročným 
,,hviezdoslavovským“ jazykom, často nie celkom 

zrozumiteľným, avšak obsahuje veľa poučných názorov 
a skrytých momentov – autor využitím umeleckých 

prostriedkov zdôrazňuje čistú lásku, vernosť, oddanosť, 
vnútornú silu, súdržnosť a čistotu mysle jednoduchých 

ľudí – Hanky a Michala.



L.MŇAČKO – Ako chutí moc

Pohreb štátnika je vždy veľká udalosť. Ako na neho spomína 
verejnosť, priatelia, rodina a politickí rivali? Absurditu 

politického systému zachytil vo svojej knihe Ladislav Mňačko.
Svojimi knihami poukazoval na odvrátenú tvár komunizmu 

a nenaplnené sľuby strany, na ktoré lákali ľudí počas druhej 
svetovej vojny.

D.CHROBÁK – Drak sa vracia

Vo februári tohto roku by oslávil výročie narodenia slovenský 
prozaik, esejista a literárny kritik Dobroslav Chrobák. 

Jeho psychologicko-naturistická novela „Drak sa vracia“ 
patrí do slovenského naturizmu.

Dielo má mravné vyznenie, ktoré nás vystríha pred 
odsudzovaním výnimočných, odlišných ľudí, len preto, že 

nezapadajú do rámca našej spoločnosti, predstavy o 
človeku. To, že je niečo iné, ešte neznamená, že je to zlé.



V.HUGO – Chrám matky Božej v Paríži

Historický román francúzskeho prozaika, dramatika a básnika sa 
odohráva stredovekom Paríži a v chráme Notre Damme v 15. 

storočí. Témou je romantický príbeh krásnej cigánky Esmeraldy
a obludného Quasimoda, príbeh dobra a zla, lásky a vášne, 

spravodlivosti a trápenia. Je to rozsiahle dielo s bohatým dejom 
a množstvom opisov

JEAN BAPTISTE POQUELIN MOLIERE - Lakomec

Témou diela významného francúzskeho dramatika 
Moliera je život lakomého úžerníka, ktorý žije 

v neustálom strachu o svoje peniaze, pri čom šetrí 
nielen na svojom služobníctve, ale aj na svojich 

deťoch.



H.J.Bornemisza – Slepý život

Slepý život je prvým dielom fantasy série s názvom Večná lož, ktorá sa 
odohráva vo svete, kde sú ľudia najrozšírenejšou, no zďaleka nie tou 
najsilnejšou rasou. Príbeh plný magických a mýtických tvorov sleduje 

osudy štyroch hrdinov, z ktorých ani jeden nespĺňa charakterové 
vlastnosti hrdinu tak, ako ho poznáme a ako si ho zvykneme 

predstavovať.

Sam Tschida – Hľadá sa Mia

Mia má po úraze hlavy pocit, akoby sa narodila len včera. 
Keď sa preberie z kómy s krátkodobou amnéziou, 

nespomína si ani na svoje meno...Kto bola Mia predtým, 
ako sa prebudila v nemocnici? Zistí to podľa svojich 

príspevkov na sociálnych sietiach?? Bol jej život naozaj 
taký šťastný a dokonalý ako by sa na prvý pohľad zdalo?

...prečítaj si knihu a zistíš 

Vo svete fantázie



Dita KRAUS – Odložený život

Od oslobodenia koncentračného tábora Osvienčim prešlo 
sedemdesiatpäť rokov a Dita Krausová, rodená Polachová, jedna z tých, 
čo prežili, sa rozhodla napísať knihu spomienok nielen na koncentračný 

tábor, ale na celý svoj život.

„Mám na ruke číslo z Osvienčimu a nájdu sa ľudia, ktorí vravia, že 
sa to nikdy nestalo!“

W.Syablowsky – Ako nakŕmiť diktátora

Nahliadnite pod pokrievku hrnca, v ktorom sa varia svetové 
dejiny! V jedinečnej reportáži, ktorá je zároveň tak trochu aj 
kuchárskou knihou. Že je takéto spojenie nemožné? Nie pre 

Witolda Szabłowského!
/zdroj: Martinus.sk/
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