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ROZPRÁVKA
� je krátky útvar, 

ktorý tematicky 
čerpá z 
neskutočného, 
vymysleného sveta

� obsahuje obrazy 
čarovného sveta, 
ktorý je odlišný od 
sveta dospelých



Podľa vzniku delíme rozprávky na:

� patria do ľudovej 

slovesnosti

� nepoznáme  autora

� zachovali sa ústnym 

podaním

� poznáme autora

Ľudové

Umelé, autorské



Znaky rozprávky
�používajú sa v nich ustálené 

začiatočné a záverečné spojenia a 
vety (Za siedmimi horami...., Zazvonil zvonec...)

�opakujú sa v nich čísla a ich 
násobky (3, 7,12) a dej sa takisto 
opakuje



�dobro víťazí nad zlom

�rozprávka má vždy šťastný koniec

�nepoznáme miesto ani krajinu, kde 
sa dej rozprávky odohráva



Rozprávkové postavy
� sú jednoduchí ľudia  s dobrými 

vlastnosťami
�popri ľudských postavách vystupujú v 

rozprávke často nadprirodzené bytosti (víla,

drak) alebo hovoriace zvieratá (kôň, kocúr)

�hrdinovi pomáhajú aj zázračné predmety,

pomocou ktorých prekonáva prekážky



Zberatelia rozprávok
Najznámejší zberateľ 

slovenských ľudových 
rozprávok je Pavol 
Dobšinský



Do spisovnej 
slovenčiny 

upravoval ľudové 
rozprávky 

Samuel Czambel



Najznámejší autori umelej rozprávky sú:
Jozef Cíger Hronský



Ľubomír Feldek



Za najväčšieho rozprávkara na svete sa 
považuje

Hans Christian 
Andersen



Vyskúšaj sa

Do tabu ľky napíš písmeno odpovede, o ktorej 
si myslíš, že je správna.

Po každej otázke si skontroluj správnos ť 
svojho tvrdenia. Nesprávnu odpove ď 
prečiarkni.



1. Rozprávky pod ľa vzniku 
poznáme:

a) ľudové a umelecké

b) ľudové a umelé

c) ľudské a umelé

d)  ľudské a umelecké

b)



2. Znaky rozprávky sú:
a) ustálené spojenia a vety na 

začiatku a konci, š ťastný koniec, 
dobro ví ťazí nad zlom

b)    ustálené spojenia a vety na 
začiatku a konci, š ťastný koniec, 
zlo  ví ťazí nad dobrom

c)    ustálené spojenia a vety na 
začiatku a uprostred, š ťastný 
koniec, dobro ví ťazí nad zlom

d)    ustálené spojenia a vety  na 
začiatku a konci, neš ťastný 
koniec, zlo ví ťazí nad dobrom

a)



3. Kto vystupuje v rozprávkach?

a) neprirodzené bytosti, zázra čné predmety, 
hovoriace zvieratá

b) prirodzené bytosti, zázra čné predmety, hovoriace 
zvieratá

c) nadprírodné bytosti, zázra čné predmety, hovoriace 
zvieratá

d) nadprirodzené bytosti, zázra čné predmety, 
hovoriace zvieratá

d)



4. Dej rozprávky sa odohráva:

a) na neznámom mieste a v neznámom čase

b) na známom mieste a v známom  čase

c) na neznámom mieste a v známom čase

d) na známom mieste a v neznámom  čase

a)



5. Najväčší slovenský zberate ľ 
ľudových rozprávok sa volá:

a) Pavel Dobšinský

b) Pavol Dobšinský

c) Pavol Dopšinský

d) Samuel Czambel

b)



c)

6. Kto je Hans Christian 
Andersen?

a) najvä čší svetový 
rozpráva č

b) najvä čší slovenský 
rozpráva č

c) najvä čší svetový 
rozprávkar

d) najvä čší slovenský 
rozprávkar



7. Iní známi slovenskí 
rozprávkari sú:

a) Bratia Grimmovci a Ľubomír Feldek

b) Ľubomír Feldek a Astrid Lindgrenová

c) Roal Dahl a Ľubomír Feldek

d) Jozef Cíger Hronský a Ľubomír Feldek

d)



Ešte raz skontroluj svoje 
odpovede

1.      2.       3.      4.       5.      6.       7.

dcbadab



TOTO JE TVOJA ODMENA

7 alebo 6 správnych 
odpovedí

5 alebo 4 správne 
odpovede

3 a menej správnych 
odpovedí
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