
Čitateľský denník pre 8. ročník 2019/2020 

- Na čitateľský denník použi  zošit s tvrdým obalom a tenkými linajkami 

- Nezabudni si zošit podpísať! 

1. prečítaná kniha (3 básne: ľúbostná, prírodná, náboženská) - odovzdať  

2. prečítaná dievčenská/dobrodružná kniha - odovzdať  

3. prečítaná sci-fi/verneovka kniha - odovzdať  

4. prečítaná historická kniha - odovzdať  

 

Čo v čitateľskom denníku uvedieš?  

1.  Názov knihy alebo názov zbierky, prípadne www stránku, na ktorej si báseň našiel 

2.  Autora 

3.  Vydavateľstvo, rok vydania 

4.  Čo som sa o autorovi dozvedel  z internetu, z encyklopédie, ... : 

5.  Literárny druh:                  

6.  Literárny žáner:                       

7.  Literárna forma:  

8.  Téma: 

9.  Idea (posolstvo) diela: 

10. Rozprávanie: JA (1. osoba) alebo ON (3. osoba) 

11. Knihu by som odporučil, lebo............. 

12. Kde sa odohráva dej? 

13. Lit. prostredie..............(škola, dedina, mesto...).... 

14. Hlavná postava/postavy literárneho diela:.............. 

15. Niekoľkými vetami porozprávam obsah literárneho diela (prípadne urobím jeho 

osnovu)................... 

16. Umelecké prostriedky, ktoré obohatili moju slovnú zásobu: 

 Personifikácia, zdrobneniny, prirovnania, metafory:.................................. 

17. Slovník autora (vypíš slová, ktoré sú neznáme, netradičné alebo slangové, nárečové slová, 

odborné, hovorové...): 

18. Keby som ja písal túto knihu, dal by som jej nasledovný názov:.............................. 



19. Čo sa týka záveru – súhlasím/nesúhlasím/uprednostnil by som iný záver:................. 

20. Ilustrácia....Ak by som mal výtvarne vyjadriť nejaký myšlienku z diela, tak by táto ilustrácia 

vyzerala... (nakresli svoju ilustráciu k dielu)...........................................................  

ČITATEĽSKÝ ZÁZNAM (básne) 2 

 Čo v čitateľskom denníku uvedieš?  

1. Názov knihy alebo názov zbierky, prípadne www stránku, na ktorej si báseň našiel 

2. Autora 

3. Vydavateľstvo, rok vydania 

4. Čo som sa o autorovi dozvedel  z internetu, z encyklopédie, ... : 

5. Literárny druh:                  

6. Literárny žáner:                       

7. Literárna forma:  

8. Téma: 

9. Idea (posolstvo) básne: 

10. Odpíš jeden odsek z básne: 

11. Báseň je písaná viazaným/voľným veršom 

Urč rým, ak sa dá určiť, schéma......................, napr.: AA BB združený 

............................................. 

12. Umelecké prostriedky, ktoré obohatili moju slovnú zásobu: personifikácia, zdrobneniny, 

prirovnania, metafory:..................... 

13.slovník autora( vypíš slová, ktoré sú neznáme, netradičné alebo slangové, nárečové slová, 

odborné, hovorové...):.................. 

14. Ak by som mal výtvarne vyjadriť nejaký myšlienku z diela, tak by táto ilustrácia vyzerala 

 (do prázdneho rámčeka nakresli svoju ilustráciu k dielu): 

STUPNICA: 30b - 27b 1 

                       26b - 23b  2 

                       22b - 15b  3 

                       14b - 9b  4 

                        8b - 0b  5 

 


