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Rozprávanie - znaky

• zachytáva jedinečnú udalosť, zážitok či príbeh

• vyjadruje vlastný zážitok, vlastný príbeh,

vlastné postoje

• príbeh sa rozvíja v istej časovej postupnosti,

• vystupujú tu postavy



Rozprávanie - znaky
TÉMA

• základná myšlienka

• hlavná myšlienka, o ktorej budeme hovoriť

• východisko rozprávania

ROZPRÁVAČ

• ak rozprávame príbeh, ktorý sa stal nám, použijeme 1. osobu sg. (JA-

rozprávanie)

• ak rozprávame príbeh, ktorý sa stal niekomu inému, použijeme 3.

osobu sg. (ON-rozprávanie)



Rozprávanie - znaky

POSTAVA

• každý príbeh má svojho hrdinu, hlavnú postavu

• základom zaujímavého rozprávania je, aby si čitateľ vedel

postavy predstaviť, vizualizovať

• postavy delíme na dobré (kladné) a zlé (záporné)

• ideálna postava je taká, ktorá je skutočná

• najzaujímavejšie príbehy sú také, v ktorých sa záporná

postava mení na kladnú



Rozprávanie - znaky

PROSTREDIE

• situácia, okolnosti, v ktorých niekto žije, niečo sa deje

• každé rozprávanie musí byť umiestnené do istého

prostredia

• z rozprávania by si mal čitateľ jasne predstaviť

prostredie, v ktorom sa príbeh odohráva



Rozprávanie - znaky

DEJ

• čo sa deje, čo prebieha

• udalosti príbehu v určitom postupe

• zvyčajne sa zakladá na nejakom konflikte (základ rozprávania)

• vrchol je časť rozprávania, ktorá je najnapínavejšia (dej vrcholí)

• rozuzlenie – konečné riešenie deja, koniec nejakej udalosti,

vyriešenie niečoho



Rozprávací slohový postup

• používame ho vtedy, keď chceme rozprávať nejakú

udalosť, príbeh alebo zážitok

• jeho cieľom je vyjadriť dej príbehu v časovej

postupnosti

• výsledkom rozprávacieho slohového postupu je

rozprávanie udalosti, príbehu, zážitku



Znaky rozprávacieho slohového postupu

1) Dej rozprávame v časovej postupnosti. Vety na seba nadväzujú, dej

členíme do odsekov.

2) Dej sa deje z istej príčiny a má svoje dôsledky. Príbeh sa odohráva v

istej časovej postupnosti (na určitom mieste, v určitom čase).

3) Rozprávanie členíme na úvod, jadro a záver.

4) Príbeh, ktorý sa odohral v minulosti, rozprávame v minulom čase.

5) Vystupujú tu postavy, jedna z postáv je rozprávačom príbehu.

6) Vyjadruje vlastný zážitok, vlastný príbeh, vlastné postoje.



JA-rozprávanie

• rozprávanie v 1. osobe sg.

• rozprávač je postava príbehu, ktorá rozpráva svoj

príbeh

• rozprávač je priamym rozprávačom (priamy

účastník deja)

• rozprávač zobrazuje svoje vnútorné stavy a

pocity



ON-rozprávanie

• príbeh alebo zážitok postáv môže vyrozprávať

rozprávač, ktorý nebol účastníkom udalosti.

• takýto rozprávač zobrazuje konanie a prežívanie

postáv v tvare 3. osoby.

• takéto rozprávanie nazývame aj on-rozprávanie.



Vnútorná kompozícia príbehu
1. úvod (pred udalosťou) – zoznamujeme sa s postavami a

prostredím, v ktorom sa príbeh odohráva; uvedenie do situácie:

miesto – Kde?, čas – Kedy?, osoby – Kto?

2. jadro (rozvíjanie udalosti) – delí sa na 3 časti

a) zápletka, zauzľovanie – komplikácia, ktorá dej uvádza do pohybu

b) vyvrcholenie – dej alebo konflikt vrcholí

c) rozuzlenie – nastáva vyjasnenie príbehu či konfliktu

3. záver (po udalosti) – spomienky, poučenie



Vnútorná kompozícia príbehu

úvod
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vyvrcholenie
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Čo sa v rozprávaní uplatňuje?

• plnovýznamové slovesá (prevažne v

minulom čase)

• priama reč – pri rozprávaní postáv

• oznamovacie, opytovacie a

rozkazovacie vety



Rozprávanie s použitím priamej reči

Čo je to priama reč?

➢ presné znenie reči postáv.

➢ doslovne vyjadruje to, čo niekto povedal.

➢ doslovná reprodukcia prehovoru postavy, 

nejakého citátu, či znenia textu.



Schémy priamej reči
1. U______________: „P______________ .?!“

Hostiteľ sa spýtal: „Môžem vás ponúknuť?“

2. „P____________ ,?!“ u ______________ .

„Choď si umyť zuby!“ zvolala sestra.

3. „P_____________,“ u___________ , „p____________ .!?"

„Ako chceš,“ povedala Ema, „už sa nevrátim!“

Vysvetlivky:

U – uvádzacia veta začínajúca 

veľkým písmenom,

u - uvádzacia veta začínajúca 

malým písmenom,

P – priama reč začínajúca 

veľkým písmenom,

p – priama reč začínajúca 

malým písmenom.



Našťastie mama nezbadala, že sa na mňa otec durdí a ja sa na otca hnevám. Akáže som ja sopľa? 
Mám dvanásť rokov a viem už všetko, aj to, že mama v kúpeľni nekašlala, ale vracala, a že bude 
vracať, kým sa Klaudia nenarodí, ale keby som jej to povedala, tak by sa na mňa takisto rozkričala 
ako otec.

Zavýjal som jako šakal, hodil som sa na zem a búchal päsťami do koberca, až sa otvorili dvere a stála 
v nich mama s veľkou lyžicou.

Na ceste sa ozývali výkriky. Jerguš už kedysi počul o besných psoch. Priskočil k dverám a zavrel 
vráta. Besný pes sa približoval. Jerguš bol v tejto chvíli opanovaný veľkou silou. Hodil sa bokom bez 
rozmyslu. Peny fŕkali, krvavé oči sa blyšťali. Ženičky pokrikovali na Jerguša, aby sa nedal uhryznúť

Veľmi som si želal, aby Chrúst vyhral. Hrabanie sa po smetiskách mi bolo oveľa sympatickejšie ako 
Dodove podfuky. Tu som mu navrhol, že by sme mohli odviezť do zberu náš rozlámaný fúrik.

Videl som tam mnoho papagájov. Rád by som si bol jedného chytil a naučil ho rozprávať. Po dosť 
veľkej námahe som chytil mladého papagája, zrazil som ho palicou, a keď som ho ošetril, odniesol som 
si ho domov.

Cítila, že pesničku zabudla. Vedela slová, no zaraz zabudla, že ju treba aj spievať. Ešte pred chvíľou 
si v duchu opakovala text, aby sa nepomýlila.

Zatiahol vysokým hláskom, zanôtil. Hlas bolo treba zdvihnúť ešte vyššie. Agaj však náročky
nevytiahol. Zakaždým mal úžasný pocit, keď cítil, ako pesnička, ktorú spieva, príšerne znie, ako krivia
niektorí učitelia pery….

Urč, či ide o ja–rozprávanie alebo on-rozprávanie


