
4.A    úlohy  SJL 4.-5.5.2020 

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. Keď je v zadaní VYSVETLITE, tak tému aj 

vysvetlite argumentmi. 

   Dajte si záležať, nech to negatívne neovplyvní Vašu záverečnú známku!  

 

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. 

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. 

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

vedúceho člena divadel.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 

 


