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Próza

Poezie

   pohádka
      báje
       román
          povídka
             pověst



  

Próza

  z latinského výrazu prósa orátio – 
  - tj. řeč hovořící  přímo, nerýmovaně 
  každý psaný text nepsaný ve verších
  běžná přirozená forma psaného textu
   na rozdíl od  poezie



  

Poezie

 z řeckého poiésis =  básnictví
 základním druhem literatury.
 autor je označován za básníka, resp.   
  básnířku
 jazykové dílo, které se od běžné  mluvy
  odlišuje používáním  uměleckých   
  prostředků (rým, rytmus,...)
  
 



  

Pohádka

- pohádka (někdy též báchorka) je obvykle 
  krátký fiktivní příběh, ve kterém se většinou
  objevují smyšlené bytosti (skřítci,  víly, draci,...)
  
- základním motivem pohádek bývá obvykle 
   boj dobra se zlem, pohádky určené dětem 
   končívají většinou vítězstvím dobra



  

Báje

- z řeckého mythos původně znamená řeč a vyprávění,   

      zejména o dávné minulosti.

Báje

http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1je


  

Román
- je epický žánr, smyšlené vyprávění

- na rozdíl od povídky je román co do rozsahu delší

Autoři románů:

Karel Čapek,  Alois Jirásek,  Joanne Rowlingová

 



  

Některé druhy románů

- historický 
- rytířský
- dobrodružný
- romantický



  

Povídka

- útvar kratšího rozsahu než román
- hlavními rysy povídky jsou jednoduchý děj 
   a neměnnost charakteru  hlavní postavy

 Čeští autoři povídek (především pro dospělé):
 Karel Čapek, Jan Neruda, Jaroslav Hašek
  

Karel Čapek

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_%C4%8Capek.jpg


  

Pověst
- útvar lidové slovesnosti
- jádro příběhu může být pravdivé, ale díky  ústnímu 

převypravování je příběh značně dokrášlen

 - proto ztrácí na věrohodnosti

- pověsti tak mohou být brány jako historické zdroje  
  pouze s rezervou

- český autor – Alois Jirásek



  

Druhy pověstí
- místní (o hradu, kapličce, studánce…)

- historické (minulost národa)

- o výjimečných lidech

- heraldické (o erbech, znacích)

- démonické (o vodníku, polednici…)

- současné (městské, moderní)

- legendární ( je tu pravdivá postava, která je známa)



  

http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1je

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_%C4%8Capek.jpg
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