
SJL  4.H  na 4.-10.5.2020  

   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!!!   

Vaša úloha je správne doplniť údaje pri písaní poznámok.  

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

Kde je VYSVETLIŤ, tam jasne odôvodnite faktami – prečo je to tak! 

 

 kodifikácia staroslovienčiny,  

   Postmoderna  

Od polovice 50.rokov 20.stor. si umelci aj pod vplyvom fantastickej literatúry vytvárajú 

vlastnú umeleckú realitu, experimentujú s formou románu ( newromán), oživujú mýty, 

legendy ( magický realizmus), modernou témou je katastrofická alebo utopická vízia o osude 

sveta. 

V postmoder.umení je typická téma sexuality, smrti, chaosu a neistoty. 

Vo výtvarnom umení sa formuje pop-art a kinetické umenie.  

  Akčné  umenie vťahuje prijímateľa do diania – happening ( predvádzanie na verejnom 

mieste, okoloidúci), performancia ( akčné umenie tanec, poézia, video obraz, musí byť 

prítomné publikum, ktoré môže spolutvoriť ). 

Patria sem:  Umberto Eco – historický detektívka Meno ruže, 

Dušan Dušek – zb.poviedok Kufor na sny, Strecha domu...filmové scenáre Ja milujem, ty 

miluješ, Ružové sny. 

Pavel Vilikovský – zb.poviedok Citová výchova v marci, novela Večne je zelený ....  

Úloha 1 :  Uveď hlavné postavy, charakter, vystihni obsah témy ( špionáž, odpočúvanie ...) 

 

 

Učivo 

Malé javiskové formy ( str.231) 

   Koncom 60.rokov 20.stor. rastie záujem o nové formy divadla – malé divadlá, scénky, 

skeče, improvizácie na javisku. V priestoroch Divadla na korze BA pôsobí Divadlo L+S 

(LASICA+Satinský) ( 1968-70). Robia intelektuálne predstavenia – klauniády, založené na 

slovnom inteligent.humore so skrytými narážkami na politic. situáciu v Československu ( 

alegórie, satiry, moderný kabaret, paródie na divad.hry...) 

Inscenácie: Soirée a Radostná správa – postavená na kontrastoch životného simulovania, 

premúdrelého pesimizmu ( Lasica) a detsky naivnej radosti ( Satinský) 

  Pre svoj humor a kritiku komunist.režimu od 1972 nesmeli vystupovať na Slovensku. 

Úloha 2: Vypíšte názvy ich paródií ...... 

Uveď názov ich kabaretu, ktorý bol aj  TV seriálovou reláciou. 

Milan Lasica – je autorom aj pop poézie. Napr. Čerešne ( prespievala ich Z.Smatanová), 



fejtóny a glosy – Listy Emilovi 

Július Satinský – humorné spomienky na bratislavské Staré mesto ( štvrť) Moji milí Slováci, 

Chlapci z Dunajskej ulice. Rozhlasová relácia Čučoriedkáreň. 

  Úloha 3: V čítanke máte vtipný úryvok z ich hry. Prečítajte si a vyjadrite svoj 

názor. 

 


