
Beletrizovaný životopis – pracovný list

- ide v ňom hlavne o štylistiku, možnosť ukázať štylistickú zručnosť,

- príbehovosť (ale nie rozprávanie... zápletka... rozuzlenie),

- opisný SP (môže byť použitý reportážny postup),

- informačný SP,

- prvky umeleckého štýlu, 

- čo sa hodnotí: viď. tabuľka hodnotenia (v učebnici Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl 
alebo na http://www.gjar-po.sk/~slovencina/studijny_mat_jazyk.htm)

Vlastné poznámky:

http://www.gjar-po.sk/~slovencina/studijny_mat_jazyk.htm


KOMPOZÍCIA A ŠTYLIZÁCIA BELETRIZOVANÉHO ŽIVOTOPISU

- úvod

- narodenie,
- rodinné zázemie,
- štúdium,
- záujmy,
- ambície,

- nemusí sa začať narodením, možno použiť aj 
retrospektívu (ale musí byť správne začlenená do 
textu),

- je na autorovi, koľko priestoru venuje 
jednotlivým témam,

- záver - cieľ, prečo autor písal tento životopis, možnosť 
ukázať autora z iného pohľadu

Pozn.: V beletrizovanom životopise hrá dôležitú úlohu „zahmlievanie“ faktov. Porovnajte 
nasledujúce vety.

a) Ľudevít Štúr, syn učiteľa a organistu Samuela Štúra a jeho manželky Anny (rodenej Michalcovej), 
sa narodil 28. októbra 1815 v Uhrovci.

b) Brat Karol bol už chlapča, keď zaznel plač novorodeného brata.

1. Pretransformujte nasledujúce vety z beletrizovanej do vecnej podoby (odstráňte 
zahmlievanie faktov):

2. V ukážke e) si všimnite uplatnenie reportážnych prvkov. Ktoré sú to? Pomenujte ich.

a) O smrti Ľ. Štúra 12. januára 1856: Ozvena osudného výstrelu sa v ušiach zraneného dávno stratila. 
Namiesto nej bolo počuť ustarostený šepot lekárov a ošetrovateľov.

b) Ak by sme sa dali zlákať prírodnými krásami severného Spiša – Magury, nezabudnime zájsť do 
malej dedinky pri Starej Ľubovni – do Lomničky. Do tejto zastrčenej dedinky prišla so svojím mužom 
hneď po vydaji spisovateľka Terézia Vansová, rodená Medvecká. V Lomničke žila sedem rokov a tu 
sa začala aj jej spisovateľská práca.

c) Z dedinky Čertižné na severovýchodnom Slovensku vidno na poľskú hranicu. Sem sa roku 1869 
utiahol na svoj majetok popredný priekopník národného obrodenia zakarpatských Ukrajincov 
v minulom storočí – Adolf Dobriansky.

d) Najčítanejším autorom v Maďarsku je dodnes klasik maďarskej literatúry, románopisec Mór Jókai. 
Narodil sa roku 1825 v Komárne. Študoval v rodisku, Pápe a nakoniec právo v Kecskeméte. 
Právnikom sa však nikdy nestal, lebo skôr ako si stačil otvoriť advokátsku kanceláriu, prišla 
spisovateľská sláva a s ňou rozhodnutie upísať svoj život literárnej tvorbe.

e) Naša cesta po literárnych stopách povedie chvíľu opäť dolu Hronom. Neďaleko Žiaru nad Hronom 
a zastavíme v dedinke Bzenica. Je to rodná obec prírodovedca, národného buditeľa a zakladateľa 
slovenského múzejníctva Andreja Kmeťa, ktorého sme si pripomenuli na viacerých miestach v okolí 
Banskej štiavnice i v Martine. 
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