
B A L A D Y

6. ročník

Z h r n u t i e



� Je epický útvar ľudovej slovesnosti 
stredného rozsahu.

� Dej je smutný, pochmúrny a zväčša sa 
končí tragicky. 

� Hrdina balady obvykle zahynie alebo 
podstúpi iný krutý trest (tragika). 

� Dej býva rozprávaný formou dialógu. 

B a l a d a



Pôvod balady

Tento žáner, ktorý prednášali potulní speváci 
vznikol pred mnohými rokmi. Prvá zbierka 
ľudových balád pochádza zo Škótska. Balada 
sa šírila ústnym podaním, ľudia v rôznych 
krajoch si text obmieňali podľa vlastného 
vkusu a nálady. Tak vznikli obmeny na jeden 
motív - varianty.
K nám sa balady dostali ústnym podaním. Do 
dnešných čias sa zachovalo len niekoľko 
ľudových balád, ku ktorým poznáme aj 
melódiu (napr. Kačička divoká). 



http://www.youtube.com/watch?v=dd4NMwD
sQgY

Balady                Rozprávky

Spoločné znaky

• epický útvar
• autor je neznámy
• sú ľudové aj umelé
• dej má rýchly spád
• využívajú magické

čísla
• sú v nich 
nadprirodzené javy

Odlišné znaky

• balada zvyčajne
končí tragicky

• v rozprávke zvíťazí
dobro nad zlom

• balada sa 
pôvodne spievala



Balady sú
Ľudové

Kačička divoká
Išli hudci horou

Umelé
Ján Botto Lucijný stolček
Pavol Országh Hviezdoslav
Zuzanka Hraškovie

Sociálne
Pavol Országh Hviezdoslav 
Zuzanka Hraškovia



Ľudové balady

Zobrazujú

lásku i nenávisť medzi príbuznými
vernosť aj neveru
žiarlivosť
spoločenské rozdiely (chudobní – bohatí)
vojny a ich dôsledky

Autor a nepoznáme



Kačička divoká

Kačička divoká
letela zvysoka,
šuhaj dobrý strelec,
strelil jej do boka.

Odstrelil jej krídlo
i pravú nožičku,
horko zaplakala,
sadla n vodičku.

Stupňovanie 
deja - gradácia

http://www.youtube.com/watch?v=z4BKJPWCajE



Išli hudci horou

Tretí raz zaťali,
taký hlas počuli:

„Neni som ja drevo,
drevo javorovô,

Ale som ja dievča
z mesta richtárovo.

Na vodu som išla,
neskoro som prišla

Mamka ma zakliala,
by kameň ostala...

Nadpis

Strofa

Verš

Vonkajšia 
kompozícia



Umelé balady

autora poznáme
začínajú vznikať koncom 18.
storočia, ale najmä v 19. storočí
autori vyberali smutné, tajomné, 
záhadné, ale aj realistické deje
takéto balady písali  Ján Botto
a Janko Kráľ



Ján Botto

básnik, najvýraznejší 
predstaviteľ slovenského 
literárneho romantizmu

Písal
Balady  Žltá ľalia, 
Margita a Besná
Povesti  Báj na Dunaji,
Povesť bez konca
Vlastenecké básne
Najznámejšia skladba
Smrť Jánošíkova

* 27.01.1829 
Vyšný Skálnik

† 28.04.1881 
Banská Bystrica



J Á N   B O T T O
Lucijný stolček

Raz, na Štedrý večer, šli sme do kostola.
Susedovie Janko, to bol šelma smelá;
dosť sa napočúval o bosorkách rečí:
a  on, vraj, neverí, len keď sa presvedčí.

Na stolček si sadne – v obe líčka zbľadne;
pozrie – dobre duša z neho nevypadne.
Čo vidíš, Janíčko? – Jaj Bože, prebože! –
Schytí sa, chce skočiť - a tu hor' nemôže...

Vnútorná kompozícia

Úvod
Zápletka
Vyvrcholenie
Obrat
Rozuzlenie



Ľudmila Podjavorinská

*26. 04.1872
Bzince pod Javorinou† 
† 2. 03.1951
Nové Mesto nad Váhom

Vo svete slovenskej 
literatúry sa  zapísala najmä 
ako zakladateľka modernej 
slovenskej literatúry pre 
deti.

Písala 
pre dospelých  Na  
bále, Kmotrovia figliari
pre deti  Čin – čin, 
Medový hrniec
poéziu aj prózu



Ľudmila Podjavorinská
Čakanka

Nie sú to zory belavé,
ani sú  chmáry krvavé,
lež sú to v zbroji schystaní,
tí ľúti Turci – pohani.

Lúči sa smutná mamička,
lúči sa s bratom sestrička:
„Ach, nechoď, brat môj milený,
mesiačik v zlom je znamení!

A dúška, žiaľom uvädlá,
na byľku kvietkom zasadla.
Tak čaká, hľadí za lesy,
čakanka – kvietok belasý



Pavol Országh Hviezdoslav

Je jedným z najvýznamnejším
spisovateľov celej slovenskej 
literatúry.

Prekladal ruských, 
nemeckých, anglických aj 
maďarských básnikov.

Písal
lyriku Krvavé sonety, 
Letorosty
epiku Ežo Vlkolinský, 
Hájnikova žena
drámu Herodes a Herodias

*  2.  02. 1849
Vyšný Kubín

†  8.  11. 1921
Dolný Kubín



sala

Pavol Országh Hviezdoslav
Zuzanka Hraškovie

Zuzanka Hraškuľča: púpavka, žubrienka.
Ubije mater ju: zaplače, postenká,
v kútik sa utúliac, metla kde, u dverí:

zodvihne z úchytku
posúcha úlomček, upadlý materi:

zúbky naň vycerí...
Zabudne na bitku

Sociálna balada zobrazuje 
problémy chudoby
vojnu a jej následky



Mgr. Emília Richtárechová

ZŠ s MŠ Centrum I Dubnica nad Váhom

http://www.youtube.com/watch?v=GHEuz9ptqPY

Zdroje:
Literárna výchova pre 6. ročník základných škôl 
Mgr. Daniela Petríková
http://sk.wikipedia.org/wiki/
http://www.youtube.com


