
Učivo a úlohy 4.A   na 27.4.,  termín odovzdania do 3.5.2020 

Podľa učebnice Sj a Literatúry alebo webu si vypracujete poznámky a úlohy – najlepšie vo 

worde.  

Ak mi budete posielať fotografie ručne písaných poznámok, nech sú krasopisne čitateľné, 

nevyfarbujte slová fixkou, nedá sa to čítať. Odfoťte hornú a dolnú polovicu strany v zošite 

na 2 osobitné fotky!!! 

Vaša úloha je správne doplniť údaje pri písaní poznámok.  

Kde bude ...., znamená, že niečo musíte doplniť. 

 

Učivo  SJ 

 
Vývin písma                         
Druhy písma, graféma 

Hovorené  slovo zaznamenáme graficky písmom. 
Písmo – súbor dohodnutých grafických zna-kov (grafém), ktoré zastupujú určitý 
zvuk reči ( fonému). 
Úlohou písma je zachytiť hovorené alebo myslené slovo a uchovať ho do 
budúcnosti. 
Druhy písma: 
1.Obrázkové ( piktografické) písmo- piktogram zjednodušene zachytil objekt z 
reality  
 

 
Schematický obrázok sa mohol stať symbolom-má nový význam.  
Srdce - - láska     
 

Takéto piktogramy, ktoré majú aj prenesený význam, voláme ideogramy.   
 

 

1b. Hieroglyfy – egyptské obrázkové písmo, 
japončina, čínske písmo 

   
  2. Slabičné (sylabografické) písmo – 1 znak zastupoval 1 slabiku. Už sa dali robiť 
kombinácie slov- zvukov. ( klinové )  
                                  ja                         my                        ši   
 
 
Prečítajte:  
 



3. Hláskové (fonografické) písmo – každý zvuk ( fonéma) má svoj grafický znak 
(grafému, hlásku) 
 Má rôzne podoby: Latinka, ale latinské písmo nepoznalo diakritické znamienka 
š,č,í,ô . Používali zdvojenie ss, zz ( maďarč.) 
Sch (nemec.) 
Azbuka – ruské písmo  ЖЕНА,  
hebrejské  (alef beit) לוויקיפדיה הבאים! 
arabské  (abdžádia) ييايديم ثحب 
 

Úloha:  Vlastnými slovami ( použi aj odborné pomenovania) napíš a vysvetli svoj 

postoj na tému – Čo je to jazyková kultúra vo verejnom prejave? 

 

V učebnici Literatúry str. 45 ... 

Absurdná dráma 

Vypíš charakteristické znaky absurdného divadla, čo popiera... 

Samuel Beckett – hra Čakanie na Godota. 

Na scéne (opustená cesta) čakajú dvaja tuláci .....  a ...... na nejakého ...... 

Vedú nelogické dialógy, ich reakcie a konanie ju tiež popiera ( nezisťujú, prečo G neprišiel) 

Kto je Pozzo? Ako koná v prvom dejstve a ako v druhom? 

Neznámy Godot je symbolom/alegóriou beznádejného a pasívneho čakania na niečo bez 

vlastného pričinenia. 

 

Eugéne Ionesco – hra Stoličky 

Prečo má hra ten názov, vysvetli konanie manželov, čo ním chceli povedať? 

 

Epické divadlo, str.51 -52 

Vypíš charakteristické znaky- songy, technika... 

Bertold Brecht – hra Žobrácka opera – v akom prostredí sa odohráva dej? 

hra Kaukazský kriedový kruh – napíš výstižný obsah. Motív na súde – delenie dieťaťa, nájdi 

podobnosť s iným dielom. 

 

Pozrite si v piatok 1.mája na televízii STV 2  o 10.35 Veľké šťastie- Timrava alebo 16.35 

Slnečný kúpeľ- J.Jesenský. 

   Pozrite si v piatok 1.mája na televízii STV1 o 17.30 spracovanie románu Námestie 

sv.Alžbety od R.Jašíka. 

 


