
LIT VI. roč.  pracovný list (PL) č. 6  (VI. A 20 žiakov, VI.B 17 žiakov)                  

Meno a priezvisko: ................................................... 

Trieda: ................................................................ 

Poznámky do zošita 

 Detská populárna pieseň (LIT s. 31 

Detská populárna pieseň- je básnický útvar určený na spievanie. Má veselé, hravé texty, aj s poučným 

významom. Vzniká zhudobnením básne. Na jej tvorbe sa podieľa textár – autor básne a hudobný 

skladateľ. 

Populárna pieseň – je určená širokým vrstvám ľudí. V texte vyjadruje pocity generácie a doby, v ktorej 

vznikla. Hudba zväčša podlieha módnemu vkusu. Populárna pieseň osloví poslucháčov viacerých 

generácií, sa stáva evergreenom. 

 Daniel Hevier (autor textu)  

Pieseň pre tvoje uši 

Autor hudby:  Vašo Patejdl 

Literárny žáner: detská populárna pieseň 

- Pieseň je súčasná, určená širokým vrstvám poslucháčov, 

- Text je určený deťom a mladej generácií. 

Refrén: Jedným uchom  dnu a druhým von 

 Takto nezachytíš ani tón 

 Jedným uchom von a druhým dnu, 

 Takto môžeš všetko zabudnúť. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Úloha 1 Z textu piesne vypíš všetko, čo počuje ten, kto má dobrý sluch (1.a2. strofa) 

               ............................................................... 

                ............................................................... 

               ............................................................... 

               ............................................................... 

 ............................................................... 

 

Úloha 2  Vysvetli, čo znamená slovné spojenie počúvať jedným uchom dnu a druhým von. 

 ............................................................................................................ 

Úloha 3 Rozhodni, či sú tvrdenia pravdivé, alebo nie (zakrúžkuj). 

a) Všetko môžeš zabudnúť, keď chceš mať dobrý sluch.   áno/nie 

b) Keď nepočúvaš príliš hlasno rock, môže ti prasknúť bubienok.  áno/nie 

c) Keď blízko vybuchne delobuch, môže ti prasknúť bubienok.  áno/nie 

 

 

 



Úloha 4 Spoj čiarami zmyslové orgány s tými vecami a javmi, ktoré nimi môžeme vnímať. 

 

 

      vôňa   sladkosť  pieseň   aróma  zvuk 

 

      

     zima   chuť  jemnosť  slovo  obraz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Opakovanie učiva – test (básne, pieseň) 
1.Ktorá z nasledujúcich básní má dej? (Lit s. 25) 

a) Oči 

b) Popoluškine šaty 

c) Turčín Poničan 

d) Pokoj v duši 
 

2. Akú schému má striedavý rým? 

a) aabb 

b) abba 

c) abab 

d) abcd 

 

3. V ktorej z možností nie je metafora? 

a) vrkoč sedmorakej krásy 

b) jej vlasy sú ako striebro 

c) len kvapku šťastia 

d) cválajúce dni 

 

4. V ktorej z možností sa nachádza epiteton? 

a) beží ozlomkrky 

b) včela medonosná 

c) žiaria ako sviece 

d) cválajúce dni 

 

5. Ktorý z básnikov je zároveň aj textárom piesní? 

a) Daniel Hevier 

b) Ján Smrek 

c) Samo Chalupka 

d) Milan Rúfus 

 

6. Pri ktorom autorovi je nesprávne uvedené dielo? 

a) Samo Chalupka – Turčín Poničan 

b) Ján Smrek – Oči 

c) Milan Rúfus – Popoluškine šaty 

d) Kamil Peteraj – Pieseň pre tvoje uši 

jazyk ucho oči 

nos ruka 



7. V ktorej možnosti výrok o populárnej piesni neplatí? 

a) Je to básnický útvar. 

b) Je určená širokým vrstvám ľudí. 

c) Nepodlieha módnemu vkusu. 

d) Vyjadruje pocity generácie a doby, v ktorej vznikla. 


