
Učivo, úlohy SJL  4.H  na 11.-16.5.2020  

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

worde. Dodržte termín! 

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!!!  (minervahelost.cz) 

Vaša úloha :  Kde bude ...., znamená, že niečo správne musíte doplniť. 

Keď odpovedáte, jasne VYSVETLITE svoje tvrdenie, jasne presne odôvodnite faktami – 

prečo je to tak! 

 

Malé javiskové formy, ochotnícke divadlo 
    Termínom ochotnícke divadlo sa označujú divadelné súbory, v ktorých účinkujú 

neprofesionálni herci, ktorí sa dramatickému umeniu venujú ochotne vo svojom voľnom 

čase a bez finančného zisku. Mnohí z nich sú talentovaní a účinkujú aj vo filme.  

    70.roky dali vznik tzv. „autorskému divadlu“, v ktorom hrajú hry jedného autora, často 

vedúceho člena divadelného súboru. 

V r.1963 pod vedením Stanisla Štepku vzniklo ochotnícke divadlo ........... 

(doplňte názov a miesto) 

Známe hry, spájajúce láskavý humor, iróniu i hlbokú ľudskosť a aktuálny odkaz pre súčasnosť 

( kritika konzumu, vypočítavosti, intolerancie a morálnej malosti), sú Č .....,  A....  H....,          

Krw   ............, Lás- ......   

Oživuje ich prvkami epického divadla – prestavovanie scény pred divákom, technické efekty, 

piesne, slovný kontakt s publikom. 

   Hra Pavilón B ....doplň výstižný obsah, ideu   ..... 

Jedna z novších hier je o R.Štefánikovi – Generál a muzikál Malý veľký muž 

 

História slovenčiny 

  Slovanské kmene sa migráciou (3.- 5.stor.n.l.)  presunuli z Euroázie viac na západ. Tam sa 

rozdelili na tri vetvy:  

-východnú ( ukrajinčina, bieloruský a ruský jazyk) 

-západnú ( lužický jazyk na poľsko-českom pomedzí, čeština, slovenčina a poľština) 

-južnú ( chorvátsky, srbský, slovinský a bulharský jazyk) 

    Okolo rieky Morava sa sformovala ......   (doplňte čo, kedy, S... ríša, Veľká...)   

Členovia tohto spoločenstva rozprávali slovanským nárečím, ale nemali jeho písomnú 

podobu. Preto v r.863 knieža Rastislav požiadal byzantského pápeža, aby na územie 

VM.............. poslal učencov. ......................... (doplňte) 

Napíšte, aké činnosti ( jazykové, historické, politické) vykonali Konštantín a Metod. 


