
MAČKY V KUFRI
ONLINE kurzy LDO ZUŠ SENEC

Informačná brožúra výučby a zoznam úloh APRÍL/MÁJ 2020



AKO NA LDO ONLINE? TERMÍNY A INFO

Pripojíme sa predbežne 2x v apríli a 2x v máji. Medzitým budem 

žiadať o pár vyplnených kreatívnych úloh, ktoré sú nie úplne 

povinné, ale mali by nás posúvať vrámci dobrovoľného štúdia. 

Termíny online výučby navrhujeme stredy:

8.4. a 22.4. o 16:00-17:00 hod.

6.5. a 20.5. o 16:00-17:00 hod.

DETSKÝ DIVADELNÝ SÚBOR 

MAČKY V KUFRI

Viktória Nezhodová

Tamara Čerešňová

Michal Kalina

Jana Vávrová

Natália Sitárová

Alexandra Griačová

Tereza Tornyaiová

Viktória Kráľová

Viktória Bieliková

Hana Hirnerová

ZÁSADA 5-P LDO DOMA: 

PREHĽADAŤ

PREČÍTAŤ

PREDNÁŠAŤ

PÍSAŤ

PARODOVAŤ

Legenda umeleckého prednesu: Karol Machata (recituje 

Martina Rázusa – Matka – od 13:50) 

https://www.youtube.com/watch?v=iUGqkBrOCmg&list=RDiUGqk

BrOCmg&start_radio=1&t=1082

Baštrng (literatúra zábavne a hravo – nájdete niečo, čo ste 

už mali v literatúre? A porozprávame sa o tom potom...)

https://www.youtube.com/watch?v=sornP-w2Qw4

Dočolomanský (príklad experimentálneho prednesu)

https://www.youtube.com/watch?v=DmgOGa5oFqw

Namiesto úvodu odporúčame čítať poéziu a o poézii: 

https://fici.sme.sk/c/20392969/ponorte-sa-do-sveta-kde-

neexistuju-limity-a-striktne-pravidla-13-dovodov-preco-

citat-poeziu.html?ref=av-center

VIDEO-HODINY cez ZOOM app:

zoom.us

Tu je link na zoom-

Meeting ID: 468 415 6094

stačí si stiahnuť apku cez https://us04web.zoom.us/

video návod: https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k

Tu môžete stiahnut v pdf knihy, aké vás zaujmú: 

https://www.rajknih.sk/index.php?ct=1

http://www.1000knih.sk/obchod/e-knihy-zadarmo-free-e-books

https://zlatyfond.sme.sk/

https://www.youtube.com/watch?v=iUGqkBrOCmg&list=RDiUGqkBrOCmg&start_radio=1&t=1082
https://www.youtube.com/watch?v=sornP-w2Qw4
https://www.youtube.com/watch?v=DmgOGa5oFqw
https://fici.sme.sk/c/20392969/ponorte-sa-do-sveta-kde-neexistuju-limity-a-striktne-pravidla-13-dovodov-preco-citat-poeziu.html?ref=av-center
http://zoom.us/
https://us04web.zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k
https://www.rajknih.sk/index.php?ct=1
http://www.1000knih.sk/obchod/e-knihy-zadarmo-free-e-books
https://zlatyfond.sme.sk/dielo/243/Palarik_Zmierenie-alebo-Dobrodruzstvo-pri-obzinkoch/1


ROZVIČKA DOMA Nezabudnime 

Dychové cvičenie / hlasová rozcvička (každý deň ráno) – opakovanie 

hlbokého nádychu a výdychu, rozcvičenie bránice (hlasné ááá, hore a 

dole), vyrovnaný prednesový postoj, brmkanie, búkanie, atď.

Rozcvičkám sa budeme venovať aj ONLINE...

Cvičenie na koncentráciu a odbúranie stresu (aspoň 1x do týždňa ) –

ľavá ruka odklepáva tep, búšenie srdca, pravá ruka odklepáva nádych a 

výdych – konáme ležmo, keď dosiahneme súzvuk, zvoľníme pohyby, 

sledujeme v tichosti dych a tep

Každý si môže vytvoriť svoju zostavu rozcvičky tak, aby sme nerušili 

susedov pod nami...

Tvárová gymnastika (aspoň 3 minúty pred jedlom ) – maximálne 

grimasy, vyplazovanie jazyka, otváranie úst, rozcvičenie sánky, zahriatie 

spánkov, expresívna nonverbálna mimická artikulácia abecedy, atď.

HLASOVÁ ROZCVIČKA (kto si natočí vlastnú?) 

https://www.youtube.com/watch?v=TPX3WHJih9U

Tak, tu je to obstojné  (ale my si vyrobíme vlastné...)

https://www.youtube.com/watch?v=5e1ZSCsv9ps

To zvládnete aj bez videa (určite nepozerajte tie na 

youtube na túto tému)

A v ostatných nám pomôžu aj slovenskí herci!

https://www.youtube.com/watch?v=sczdJfodjds

https://www.youtube.com/watch?v=TPX3WHJih9U
https://www.youtube.com/watch?v=5e1ZSCsv9ps
https://www.youtube.com/watch?v=sczdJfodjds


AKO NA LDO ONLINE? POÉZIA & PRÓZA / APRÍL

ÚLOHA / MAREC: 

Napísať obsah a dojmy z knihy, ktorú práve čítam, alebo som dočítal 

(napísať na papier a odfotiť, alebo naklepať v počítači alebo v mobile 

a odoslať emailom) a poslať

1. ÚLOHA / PÍSANÁ (zostáva): 

Napísať báseň na tému: mama / alebo Moja rodina

2. ÚLOHA / KREATÍVNA: 

Vytvoriť A4 koláž obrázkov, fotografií, výstrižkov o tom, čo je poézia 

(báseň, pieseň, óda, ária, pocit, obraz, fotka, záznam, výrok, headline, 

veršovaná, neveršovaná, v ustálenej forme, voľná...)

3. ÚLOHA / HRAVÁ: 

Moja najobľúbenejšia báseň: natočiť si umelecký prednes: prednes 

ľubovoľnej básne, ktorú nájdete! (téma: Prekvapte ma ;) Rozsah Min. 

20 veršov!



AKO NA LDO ONLINE? POÉZIA & PRÓZA / MÁJ

4. ÚLOHA / PÍSANÁ: 

Próza: napísať aspoň jednu poviedku, príbeh, bájku (aspoň na 30 

riadkov) na vybranú tému: Obyčajný deň, Slovensko, Môj 

hrdina/Moja hrdinka, alebo Tá moja nálada

5. ÚLOHA / KREATÍVNA: 
Vyrobiť si divadelnú masku (z papiera, z kartónu, z múky –
použijeme ich v predstavení – námet: môj obľúbený hrdina

6. ÚLOHA / HRAVÁ: 
Čítame s rodinou! (videozáznam vášho čítania iným v rodine, alebo 
osamote (nemusí byť nutne celá), min. rozsah 3 strany



AKO NA LDO ONLINE? POÉZIA & PRÓZA / DIVADLO

ÚLOHA 1 : 

VIDIEŤ DIVADLO ONLINE!

(aspoň 1 divadelné predstavenie za mesiac a napísať dojmy 

z videného umenia)

ÚLOHA 2:

NAZRIEŤ DO ONLINE GALÉRIE A UROBIŤ SI SELFIE!

(galérie sú otvorené a sprístupnené online – nájdite tú, 

ktorá sa vám najviac páči a odfoťte sa tak, akoby ste stáli 

pred obľúbeným obrazom)

ÚLOHA 3:

NATOČIŤ SVOJU TVORBU

(vytvoriť a natočiť etudu pantomimickú, alebo činohernú –

aspoň 1 minútu – etudu, scénku alebo standup či video 

svojich zážitkov alebo vtipov (sám/sama, alebo s pomocou 

hračiek, techniky alebo rodiny, bez slov alebo s textom) na 

tému: Mal/a som šťastie / alebo Čas, ach, ako plynieš / 

alebo Som dieťa svojich rodičov

EDUARD A JEHO ZÁZRAČNÁ CESTA (vidieť celé)

https://vimeo.com/402746292?fbclid=IwAR1D2-

LUmkK7TrMmxwJiQbGc6iYjd80HkHwgyK_DksRMOXwS-

7FF0f4_St8

A archív rozhlasiek (počúvať...):

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/extra

VIDIEŤ ASPOŇ JEDNO PREDSTAVENIE z 

BÁBKOVÉHO DIVADLA ŽILINA alebo 

BRATISLAVA

https://www.babkarantena.sk/?fbclid=IwA

R2eyHxX0ZnnM7sTmSTqD3gFHtcXeosfL4

wcS_RaUG5XarWWo3fcOO5C_Ro

https://www.facebook.com/bratislavskeba

bkovedivadlo/videos/857707388053315/

https://vimeo.com/402746292?fbclid=IwAR1D2-LUmkK7TrMmxwJiQbGc6iYjd80HkHwgyK_DksRMOXwS-7FF0f4_St8
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/extra
https://www.babkarantena.sk/?fbclid=IwAR2eyHxX0ZnnM7sTmSTqD3gFHtcXeosfL4wcS_RaUG5XarWWo3fcOO5C_Ro
https://www.facebook.com/bratislavskebabkovedivadlo/videos/857707388053315/

