
LYRIKA základný lit. druh, autor vyjadruje city, pocity, nálady 

EPIKA základný lit. druh, má dej, píše sa v knihe 

DRÁMA základný lit. druh, odohráva sa na scéne, má dej 

POÉZIA literárna forma, je viazaná rýmom, rytmom, veršom 

PRÓZA literárna forma, píše sa v riadkoch 

RÝM zvuková zhoda slabík na konci veršov 

RYTMUS pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných slabík 

VERŠ jeden riadok básne 

PIESEŇ zhudobnená báseň určená na spievanie 

METAFORA obrazné pomenovanie na základe vonkajšej podobnosti 

EPITETON básnický prívlastok (má citové zafarbenie) 

PERSONIFIKÁCIA obrazné pomenovanie, neživá vec dostáva ľudskú vlastnosť 

METONYMIA obrazné pomenovanie na základe vnútornej súvislosti 

PRIROVNANIE obrazné pomenovanie, obsahuje spojky AKO, ANI, SŤA 

METAFORA slnko pláva po oblohe, uchvátilo ma ticho 

EPITETON v krvavých vodách, slávne časy, mdlého ducha 

PERSONIFIKÁCIA autá mu tancovali pred očami, hmla sa vplazila do doliny 

METONYMIA čítam Hviezdoslava, Žilina vyhrala, zjedol celý tanier 

PRIROVNANIE sladký ani med, múdra ako sova, rýchle ako blesk 

PRERÝVANÝ RÝM druh rýmu, schéma ABCB 

STRIEDAVÝ RÝM druh rýmu, schéma ABAB 

OBKROČNÝ RÝM druh rýmu, schéma ABBA 

ZDRUŽENÝ RÝM druh rýmu, schéma AABB 

SYLABICKÝ VERŠ Druh verša (štúrovci), rovnaký počet slabík v každom verši 

VOĽNÝ VERŠ typ verša, v ktorom sa vytráca rým a rytmus 

SONET znelka, 14 veršová báseň 

ÓDA oslavná lyrická báseň, vyniká nadnesenosťou a pátosom 

PRANOSTIKA krátky ľudový výrok o počasí, viaže sa k istému dátumu 

PRÍSLOVIE krátka ľudová múdrosť, ktorá má ponaučenie 

POREKADLO krátky ľudový výrok bez ponaučenia 

EPITAF lyrická báseň, nápis na hrobe, ktorý charakterizuje zosnulého 

EPIGRAM satirická báseň s prekvapujúcou pointou. Vyjadruje životnú pravdu. 

AFORIZMUS stručný výrok, ktorý obsahuje vtipnú myšlienku 

PRANOSTIKA Svätá Barbora ťahá sane do dvora. Na Marka uhorky do jarka. 

PRÍSLOVIE Bez práce nie sú koláče. Kto hlboko orie, zlato vyoráva. 

POREKADLO Asi si spadol z jahody. Vošlo jedným uchom dnu a druhým von. 

SPOLOČENSKÁ LYRIKA báseň, v ktorej sa autor vyjadruje k vážnym spoločenským udalostiam 

ĽÚBOSTNÁ LYRIKA báseň s témou milujúcej lásky k inému človeku 

REFLEXÍVNA LYRIKA báseň, ktorá vznikla ako reakcia autora na preňho dôležitú udalosť 

PRÍRODNÁ LYRIKA báseň vyjadrujúca city autora k prírode 

BALADA epická báseň s pochmúrnym dejom a tragickým koncom 

EPOS rozsiahla epická báseň s dejom zobrazujúcim problémy doby 

BÁSNICKÁ OTÁZKA otázka, ktorá nepotrebuje odpoveď, lebo je zrejmá z textu 

PRESAH nezhoda medzi rytmickým a vetným členením veršov 

SYMBOL znak: Tatry, Dunaj – Slovensko, orol - sloboda 

POLOĽUDOVÁ PIESEŇ pôvodne ľudová pieseň sa zachovala vďaka jej zápisu v kódexoch 

ZĽUDOVENÁ PIESEŇ autorská pieseň, ktorú ľud prijal za svoju 

PIESEŇ báseň určená na spievanie, zhudobnená báseň 

EVERGREEN pieseň známa pre príslušníkov viacerých generácií 

ĽUDOVÁ SLOVESNOSŤ básne, piesne, rozprávky, povesti, vtipy šírené pôvodne tradovaním 

TRADOVANIE ústne podanie textov z generácie na generáciu v minulosti 

MODLITBA lyrický text, ktorý sa obracia svojím obsahom k Bohu 

POET básnik 

KOLEKTÍVNY HRDINA hlavná postava básne nie je jednotlivec, ale kolektív 

LYRICKÝ HRDINA hlavná postava lyrickej básne, cez ktorú autor vyjadruje myšlienky 

 


