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Anotace 

 Materiál (DUM – digitální učení materiál) je určen 
pro práci na interaktivní tabuli, popřípadě práci s 
dataprojektorem. Využít se dá v předmětu literární 
výchova, ročníku šestém. Je součástí tematického 
okruhu Literární výchova – literární druhy a žánry – 
6. ročník. 

 Materiál je určen pro opakování učiva daného tématu. 

 Podkladem pro tvorbu materiálu byla učebnice: 
Lederbuchová L., Beránková E.: Čítanka 6 pro 
základní školy a víceletá gymnázia, nakladatelství 
Fraus, Plzeň, 2003 

 Vytvořeno: 19. září 2011 

 

 



Literární druhy a žánry 

 Příručky literární teorie rozlišují 3 základní 

literární druhy 

Epika – obsahuje vždy nějaký 

_ _ _ _ _ _, je založena na vyprávění 

určitého děje 

Lyrika – zachycuje city, pocity, 

nálady a postoje autora, nemá  

děj 

Drama – stejně 

jako epika má děj,  

ten se však uskutečňuje 

formou dialogu 

(rozhovoru) 

dvou nebo více postav,  

případně i monology 

(samostatné promluvy) 

postav. Je určeno k  

předvádění na jevišti 

Vylušti křížovku na dalším snímku. Dostaneš odpověď na to, co obsahuje epika. 



Chybějící výraz u bodu dva je tajenkou 

následující doplňovačky 
 1. štěstí jí přinesly tři oříšky 

 

 

 2. Jeníček a ____________ 

 

 3. pohádková bytost 

 

 4. Známá kniha Boženy Němcové 

 

 5. Pohádkový děd se třemi zlatými 

vlasy 

 

 6. Jméno spisovatelky Pawlovské 

 

 

P O P E L K A 

M A Ř E N K A 

V Í L A 

B B A I Č K A 

Ě V V Š E D 

H A L I N A 



 Příklad básně lyrické 

 

 

 Příklad básně epické 

Jaroslav Seifert: Mateřídouška 

 

Je tak nízká, lidé chodí po ní, 

čím ji víc šlapou, tím víc voní, 

cvrčkům, kteří lidem nevěří, 

hlídá někdy prahy u dveří. 

 

Také jsem ji trhal v dávném čase, 

do kytiček špatně vázala se, 

teď jsem rád, když kvítek voňavý 

zavoní mi někdy u hlavy. 

Ukázka ze sbírky Maminky 

K. J. Erben: Vodník (úryvek) 

… 

První šáteček namočila –  

Tu se s ní lávka prolomila, 

A po mladičké dívčině 

Zavířilo se v hlubině. 

 

Vyvalily se vlny zdola, 

Roztáhnuly se v širá kola; 

A na topole podle skal 

Zelený mužík zatleskal. 

… 

Ukázka z knihy Kytice 

Obr. 1 

Obr.2 



Literární žánry 

Literární žánry 

EPICKÉ LYRICKÉ LYRICKOEPICKÉ DRAMATICKÉ 

EPOS 

POHÁDKA 

POVÍDKA 

NOVELA 

ROMÁN 

BALADA 

ROMANCE 
KOMEDIE 

TRAGÉDIE 

FRAŠKA 

MUZIKÁL 

ÓDA 

PÍSEŇ 



Pokuste se odpovědět na následující otázky – vždy 

klikněte na podle vás správnou odpověď. Zobrazí se 

vám, jestli jste odpověděli správně či nikoli. 

 

1. Literární druh, který zachycuje city, pocity, nálady 

epika drama lyrika 

2. Literární žánry dělíme do ______ kategorií  

3 4 5 

Pokračovat v prezentaci 



SPRÁVNĚ 



ŠPATNĚ 



 
3. Mezi dramatické žánry nepatří: 

komedie muzikál pohádka 

4. Rozhovor dvou a více postav je:  

monolog dialog drama 

Konec prezentace 



SPRÁVNĚ 



ŠPATNĚ 
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