
DS MAČKY
Výučba LDO ONLINE MAREC – APRÍL 2020

+

Dejiny divadla ONLINE

Veková záťaž: od 14 r. plus



Povinnosti a nutnosti

DS MAČKY MAREC APRÍL MÁJ / JÚN

Rozcvička

Tvárová gymnastika

Aspoň 3x do týždňa – VÝSTUP – pošlite aspoň 1 video ako dôkaz

3x do dňa – vždy pred jedlom – VÝSTUP – pošlite aspoň 1 video (detail gymnastiky)

DEJINY / ČÍTAŤ Shakespeare – každý 

musí mať prečítanú 

aspoň 1 hru

Commedia dell arte alebo 

Moliére = prečítať alebo 

vidieť aspoň 1 hru

Prečítať: aspoň 1 hra 

klasiky + aspoň 1 hra 

slovenskej moderny

DEJINY / VIDIEŤ! Shakespeare = Zamilovaný 

Shakespeare + aspoň 1 hru 

online

Commedia dell arte = Bolek

Polívka – Klaun Am/Comedie

dellarte + Talianska klasika + 

Moliére

Slovenské divadlo = aspoň 

1 klasiku + aspoň 1 

SNDONLINE + aspoň 1 

akékoľvek iné divadlo

LDO / DEJINY ÚLOHA (etuda 

video alebo maska alebo text)

SHAKESPEARE = napísať 

a poslať výstup čítaného

Shakespeara VÝSTUP –

dokument (zatiaľ iba Mary)

COMMEDIA DELL ARTE =

vyrobiť si masku POSLAŤ 

video ako ju skúšate!

SLOV. DIVADLO – etuda –

VÝSTUP – video monológ 

(aj scénické čítanie) + 

DOJMY Z ČÍTANIA

(dokument emailom)

KREATÍVNE DS MAČKY MONOLÓG BYŤ ČI NEBYŤ (nahráme každý svoju časť 

veršov a spojíme dohromady! (naučiť sa naspamäť! – vopred 

pridelené verše)

Spolu vytvoríme jeden online divadelný 

monológ zo slovenskej klasiky – takže 

šup, šup čítať – odporúčanie vám 

pošlem v dokumente 



ALŽBETÍNSKE DIVADLO – teória v prílohe

• PARÓDIA
Lasica & Satinský – Soirée (časť Hamlet ¾)

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

• EMÓCIA DOBY
Zamilovaný Shakespeare – film (je to len film o dobe...)

https://uloz.to/hledej?q=zamilovany+shakespeare+cz

• DOKUMENT

• DIVADLO

• NEZABUDNITE NAPÍSAŤ A POSLAŤ DOJMY Z PREČÍTANÉHO 
SHAKESPEARA!

Hľadajte: prvým videným môže byť: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gwo5ZjFm-OA

Hamletom začnite:

https://kultura.sme.sk/c/20419616/byt-ci-nebyt-pozrite-si-monolog-hamleta-ako-ho-

prezivaju-najlepsi-herci.html

Niečo podobné nám Robo vykladal aj na hodine na VŠMU:

https://www.youtube.com/watch?v=3Goysg14et4

Skúsme hľadať divadlo – napríklad aj vo výstupoch, ako toto:

https://www.youtube.com/watch?v=OvhSyb0Yij0

• HAMLET – Byť či nebyť: TEXT v emaili, 
alebo v skupine – naučte sa celý, alebo 
dobre, každý svoj part, natočte napr. ako 
v inšpiráciách všade na internete a budete 
slávni .) Už mnohí niečo urobili – ako my? 
NATOČTE DVE VERZIE VÝSTUPU – 1 s 
RÚŠKAMI a 1 BEZ RÚŠOK. INŠP: 
https://www.youtube.com/watch?v=sornP-
w2Qw4
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COMMEDIA DELL’ ARTE – teória v prílohe

• VIDIEŤ! Sluha dvou pánú – Goldoni (ND Praha)

https://www.youtube.com/watch?v=-MxNTz3ZC0c

• ÚLOHA DOMA!
VYROB SI SÁM/A

Tradičnú divadelnú masku commedie dell arte – presne podľa svojho chrakteru! Aké sú 

charaktery charakterovej komédie? Hľadaj a nájdeš = tým pádom sa masky budú líšiť!

• A POŠLITE: VIDEO / FOTKA

Video, alebo fotka, ako dôkaz, že masku máš, že si ju vyrábal/a ;) a ako vyzerá, aby sme 

videli

The world of commedia dell arte

https://www.youtube.com/watch?v=h_0TAXWt8hY

Dôležitá škola commedie dell arte a hľadaj viac

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

Moliére – niečo, čo si nepovieme – si pozrite!

https://www.youtube.com/watch?v=zVNK3EIQ7g8

Alebo vypočujte!

https://www.youtube.com/watch?v=OZzR6L3PC7o

A tu:

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/extra/rozhlasove-hry

• ÚLOHA ČÍTAŤ alebo 
VIDIEŤ alebo 
POČUŤ hru 
Moliérovu a napísať 
dojmy na pol A4!
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SLOVENSKÉ DIVADLO / kukaj hneď!

• #SNDDOMA

• POVINNÁ KLASIKA

Ivan Stodola – Jožko Púčik a jeho kariéra

https://www.youtube.com/watch?v=dnL5htnsRik

P. O. Hviezdoslav – Hájnikova žena

https://www.youtube.com/watch?v=nG9Rw34WMJc

Martin Kukučín - Rysavá jalovica

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

ASPOŇ JEDNO PREDSTAVENIE VIDIEŤ A NAPÍSAŤ A POSLAŤ DOJMY!

https://www.youtube.com/channel/UC_1ThLDgiFMhgZTTJVDCACQ

https://www.youtube.com/watch?v=eoLAtr7lyWM Kým kohút nezaspieva –

povinné čítanie .)

• #MODERNA
https://uloz.to/file/pAUQAR3qCg1Y/spolecenstvo-vlastniku-divadelni-zaznam-2019-cz-webrip-

720p-divadlo-vosto5-rijen-2019-mp4

• #DAB-NR
Stihnite aspoň jedno predstavenie vidieť!

https://www.youtube.com/watch?v=1Y2lZMlC1S0

RND – Jánošík po 300 rokoch

https://www.youtube.com/watch?v=PjreMdqsgkM• #RND
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