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1. Umelecký opis: 

 

Chvíľa pod hradným bralom 

 

Spoza okna mojej izby 

 

Z hladiny rieky/jazera 

 

Jesenným turistickým chodníkom 

 

 

2. Úvaha: 

 

„Nič neprekvapí ľudí viac ako zdravý rozum a jasné jednanie.“ 

Ralph Waldo Emerson 

 

„Kto myslí len na seba, ochudobní iných o seba, ochudobní seba o iných, 

zakrpatie a zahynie.“ 

Jan Werich 

 

„Ľudská cnosť sa nemeria neobyčajnými hrdinskými skutkami, ale 

každodenným úsilím.“ 

Blaise Pascal 

 

„Dobrá spoločnosť a mnoho povinností bývajú tým najlepším liekom na bolesť 

duše.“ 

Christopher Paolini 
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3. Charakteristika: 

 

Holden Caulfield  

(Charakteristika literárnej postavy z diela J. D. Salingera) 

 

Nikto mu/jej nepovedal nie  

(Charakteristika osoby) 

 

Každý má svoje plusy i mínusy  

(Autocharakteristika) 

 

Banda anjelov  

(Skupinová charakteristika triedy) 

 

 

4. Beletrizovaný životopis: 

 

Volajú ma Mliečnik. 

(Beletrizovaný životopis literárnej postavy z diela J. G. Tajovského) 

 

Som Zuzka Kamenská. 

(Beletrizovaný životopis literárnej postavy z diela J. G. Tajovského) 

 

Ja, Hamlet. 

(Beletrizovaný životopis literárnej postavy z diela W. Shakespeara) 

 

Od kočíka po auto 

(Vlastný beletrizovaný životopis) 
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5. Výklad 

 

Heroizmus a idealizácia v diele Mor ho! 

 

Ženské postavy v tvorbe Boženy Slančíkovej Timravy 

 

Neverbálna komunikácia 

 

Humor naprieč literárnymi obdobiami a dielami 

 

 
6. Diskusný príspevok 

 

K niektorým prvkom slovenského pravopisu... 

 

Ako si zachovať veselú myseľ 

 

Vyučovací predmet prvá pomoc na základnej škole – áno či nie? 

 

Vzdelávanie doma alebo v škole? 

 

 
7. Rozprávanie 

 

Vtedy na brannom 

 

Bolo to ťažké rozhodovanie 

 

Zrazu sa ukázal skutočný charakter 

 

Už je to naša rodinná tradícia 
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8. Slávnostný prejav 

 

Ďakujem za pomoc, priatelia! 

 

Vítanie nového školského roka 

 

Slávnostný prejav pri príležitosti 75. výročia konca 2. svetovej vojny 

 

Slávnostný prejav pri príležitosti zrekonštruovania miestneho športoviska 

 

 

 

 


