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Dejiny divadla ONLINE

Veková záťaž: od 14 r. plus



ROZVIČKA 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.

• 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

• Tvárová gymnastika (aspoň 3 minúty) –
maximálne grimasy, vyplazovanie jazyka, 
otváranie úst, rozcvičenie sánky, zahriatie 
spánkov, expresívna nonverbálna mimická 
artikulácia abecedy, atď.

HLASOVÁ ROZCV. (kto natočí slovenskú?)

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

Tak, tu je to obstojné  (nájde niekto lepší príklad?)

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 DIVADLO ONLINE V LDO?

• HĽADAŤ A KUKAŤ!

INSCENÁCIE A DIVADLO ONLINE – FULL 

PERFORMANCIE – sledujte napr.: Erika Šupčíka: 

https://www.youtube.com/watch?v=5S8y-ncsUCU

ODPORÚČANÚ DRÁMU (ak neviem zohnať, 

hneď sa ozývam) – slovenské zdroje: 

https://zlatyfond.sme.sk/ - väčšina inscenácií je 

dnes online: YOUTUBE, príp. uloz.to (v našej 

dnešnej dobe môžeme toto odporúčanie 

považovať za nutné študijné zlo – texty stiahnete 

najmä v češtine – ŠUP hľadať Moliéra (Lakomec, 

Misantrop...), väčšina komerčných filmov taktiež a 

divadelných predstavení detto!

Na max. A4, napísať dojmy z prečítanej hry = Shakespeare 

+ Moliére (alebo iná commedia dell arte) + slovenská 

klasika + slovenská moderna 

Etudy – všetko, čo si zadáme, si natočte a pošlite! Tak ako aj 

Shakespearove Byť či nebyť – natočiť sa

Emailom alebo whatsup, messenger, viber

• ČÍTAŤ!

• PÍSAŤ!

• NATÁČAŤ!

POSIELAŤ!

https://www.youtube.com/watch?v=5S8y-ncsUCU
https://zlatyfond.sme.sk/


DIVADLO ONLINE INŠPIRÁCIE

• TU: https://www.youtube.com/watch?v=6-b1t4f39Nc&list=PL8E1B6C081EF30CB1

• https://www.youtube.com/watch?v=pcJCz-OHw_8 Musíte vidieť – Hrdý Budžes!

• https://www.youtube.com/watch?v=XFn1-AjJICU Divadlo Járy Cimrmana - Záskok

• https://www.youtube.com/watch?v=KBPp-82ebPM&list=PLxj9YxRrZEgE2Ndwu_PbZjXpbeko0JR63&index=6
Nebezpečná hra čiapočky s vlkom  Teáter Komika

• https://www.youtube.com/watch?v=o4uUEgE89aQ Klaun Am – Bolek Polívka

• Pozerajte čokoľvek z Járy Cimrmana! https://www.youtube.com/channel/UCr3vX1qdWHDu-9SUPcDlLHA

• https://uloz.to/file/C8k9mGDf/zamilovany-shakespearecz-avi-avi

• https://uloz.to/file/TMsxXJdz6Qfh/labyrinty-a-raje-jana-amosa-snd-doma-mp4

• https://uloz.to/file/atXOVkxvctEt/divadlo-rokoko-1966-ts

• Etc.! Denne! 
• PS: čím viac toho na internete nájdete, tým viac uvidíte, inšpirácie budeme priebežne zbierať – NÁVRH: kto nájde niekde 

zaujímavé divadelné predstavenie, hneď to zazdieľa do skupiny – ďakujeme 
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