
knižné                  navyše

tipy o tom čo si potrebuje 
stredoškolák prečítať 

pre všetkých literárnych nadšencov 

bonbóny



Posledné týždne a mesiace nám prevrátili život naruby... 
Vybehnúť voľne do mesta alebo len tak na prechádzku 

teraz nie je také jednoduché... Ako sa však hovorí, 
všetko zlé je na niečo dobré. Je čas prevetrať si svoje 
zaprášené knihy, možno starú klasiku a možno si radi 
prečítate nejakú čerstvú novinku.. Pretože to, čo sa v 

knihách ukrýva je nadčasové bohatstvo. 
Čítanie v sebe spája relax, poznanie a únik z reality. Dni 
je totiž aj v tomto období možné tráviť aj príjemne - so 

zaujímavou knihou v ruke.  To, či sa čítanie stane aj pre 
Vás pôžitkom, závisí od Vášho výberu. 

Tak na čo čakáte?? Hor sa do čítania! ☺



M. VÁLEK – Básnické dielo

Miroslav Válek – ako ďalší z autorov diel povinnej literatúry začal
publikovať v časopisoch bezprostredne po 2. svetovej vojne. Jeho 

básnickú tvorbu možno začať datovať básnickou zbierkou 
„Dotyky“, ktorú vydal r.1959. Bol významným predstaviteľom 
slovenskej modernej poézie. Jeho básne sú hlavne o láske, o 

sklamaní z nenaplnenej lásky a o vzťahu medzi mužom a ženou. 
Napísal niekoľko diel aj pre deti a mládež.

J.SMREK – Básnické dielo

Bol predstaviteľom vitalizmu v slovenskej 
medzivojnovej poézii. Debutoval zbierkou „Odsúdený k 

večnej žízni“ v r.1922,  v ktorej sú symboly smútku z 
čias ťažkého detstva a vojny. Neskôr v zbierke 

„Cválajúce dni“ sa však už venoval láske, kráse a 
mladosti. V ďalších dielach spracovával už témy 

prírodné, ľúbostné aj cestovateľské. Aj jeho vojnové 
zbierky obsahujú mnoho básní, ktoré odrážajú básnikov 

životný optimizmus, radosť a túžbu po harmónii aj vo 
vojnových časoch.



J.G.TAJOVSKÝ – Maco Mlieč

Autor bol predstaviteľom druhej vlny slovenského literárneho 
realizmu. Tvorba J.G.Tajovského sa delí na poviedky s ľudovo 

– výchovným charakterom, na monografické poviedky a na 
poviedky so sociálnym charakterom.  Poviedka „Maco Mlieč“ 

zachytáva príbeh a životné podmienky najbiednejšieho 
človeka, ktorý sa nedokáže sám brániť. Kritizuje ľahostajnosť 
voči chudobným a slabším a zdieranie pracovitého človeka. 

Stavia proti sebe kontrast: život sluhov a život pánov. 

J.C.HRONSKÝ – Jozef Mak

Jozef Mak – človek milión. Expresionistický román z 
predvojnového a vojnového obdobia o jednoduchom 

človeku, ktorý mal smutný a ťažký život. Počas svojho života 
veľakrát nesúhlasí s krivdami a nespravodlivosťou, ktoré sa 
voči nemu páchajú, nevie sa však tomu brániť a postaviť sa 

krivde na odpor.
„Trp, Jozef Mak. Človek - milión si, nuž vydržíš všetko, keďže 

nie je pravda, že najtvrdší je kameň, najmocnejšia je oceľ, 
ale je pravda, že najviac vydrží na svete obyčajný Jozef 

Mak."



A.S.PUŠKIN – Kapitánova dcéra

V tomto ruskom, historickom románe sa autor zaoberá otázkami 
krivdy a spravodlivosti, zodpovednosti človeka za osud 

spoločnosti. Autor poukazuje na vtedajšie mravy a hodnoty doby. 
Historické udalosti sú doplnené romantickým ľúbostným 
príbehom medzi mladým šľachticom a dcérou kapitána.

Popri sedliackom povstaní stoja v popredí najmä city a láska, 
ktorá vznikla medzi dvoma mladými ľuďmi.

J.D.SALINGER – Kto chytá v žite

Jedno z najvýznamnejších diel americkej literatúry 
20. storočia.  Príbeh rozprávaný 17.- ročným 

Holdenom zachytáva  jeho tri dni pred Vianocami  
počas ktorých blúdi v New Yorku. Cez hlavného 
hrdinu autor zobrazil pocity generácie, ktorá je 

nespokojná so všetkým – so spoločnosťou, s rodinou 
ba aj so sebou. Žitné pole zobrazuje v diele blahobyt 

Ameriky ...



A.W.Zhao – Krvavá dedička

Princezná alebo netvor? Zlo alebo dobro??

Prvotina autorky je niečo nové vo svete fantasy...
V Cyrilskej ríši je mágia považovaná za podradnú a nevítanú. Kto ňou 

vládne, je zotročený. Nik nesmie zistiť, že korunná princezná Ana
ovláda krv v živých bytostiach. Anu obvinia z vraždy jej otca-cisára. 

Musí utiecť a od tej chvíle je posadnutá jedinou myšlienkou – dolapiť 
pravého otcovho vraha. Ak sa chce pomstiť a očistiť svoje meno, 
potrebuje mocného spojenca. A len jediný človek je dostatočne 

šialený, aby sa k nej pridal – pán podsvetia Ramson.

S.Collins – Balada o hadoch a vtáčatkách

Opäť niečo nové pre tínedžerov od autorky legendárnych 
„Hier o život“ – S.Collinsovej!

Osemnásťročný Coriolanus Snow čaká len na to, ako 
zahviezdi v Hrách o život. Tento rok bude totiž iný. Tento 

rok bude mentorom jedného z vyvolených. Tvrdo drel, 
aby dokázal naplno využiť svoj šarm, vedomosti a 
zručnosti a doviesť svojho vyvoleného k víťazstvu.

Lenže šťastena mu nepraje...

Prečo?? ... Odpoveď nájdeš v knihe! 

Milujeme fantasy !



E.Melušová – Odkaz záhadnej lady

Mladá slovenská autorka prichádza s romantickým historickým 
románom pretkaným nečakanými a spletitými dobrodružnými 

zápletkami.
Stephania Klarsenová netúži po vydaji ani po zlatej klietke londýnskej 

spoločnosti, ktorá pred rokmi zavrhla jej otca. Rovnako ani gróf Bogardi
netúži po titule vojvodu. Ten mal totiž zdediť jeho starší brat, kým rieka 

Temža nevyplavila jeho telo. V tú noc však vyplavila aj čosi iné.

K.Rimmerová – Kým ťa nechám odísť

Ako deti si Lexie a Annie boli veľmi blízke. Spojila ich smrť 
milovaného otca a neskôr matkina neschopnosť porozumieť im. 

Spoločne odolávali búrkam života v nežičlivom prostredí 
náboženskej sekty, kam ich priviedla matka s novým partnerom. 
Ako dospelé ženy by Lexie a Annie nemohli byť odlišnejšie. Lexie

je úspešná lekárka, šťastne zasnúbená so skvelým človekom. 
Annie je drogovo závislá, zlodejka, klamárka, bez prostriedkov – a 

je tehotná. 

/zdroj: Martinus.sk/

slovenský historický 
román

/zdroj: Martinus.sk/




