
Starec a počítačový chlapec

Prečítajte si ukážku v učebnici 

Literatúry str. 140

Napíšte si poznámky z 
prezentácie do zošita.

Ďakujem, Liptáková



Jana Bodnárová

* 21. jún 1950, Jakubovany (Liptovský Mikuláš)

• slovenská spisovateľka, kunsthistorička (historička

umenia), vydavateľka

• študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v

Liptovskom Mikuláši

• neskôr na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v

Bratislave dejiny umenia



Jana Bodnárová

• po štúdiách pracovala viac ako desať rokov ako

pamiatkarka pri záchrane umelecko-historických

pamiatok v Prešove a písala štúdie o umení

• od začiatku 90. rokov sa venuje len literárnej činnosti

• publikovala knihy próz, tvorby pre deti, rozhlasových

hier a televíznych scenárov



Tvorba
• próza:

➢ Aféra rozumu

➢ 2 cesty

➢ Insomnia

➢ Takmer neviditeľná

• poézia:

➢ Terra nova

➢ ŠE – PO – TY

➢ Blíženci



Tvorba

• literárna tvorba pre deti a mládež:

➢ Roztrhnuté korálky

➢ Dievčatko z veže

➢ Malí, väčší, ešte väčší

➢ Barborkino kino

➢ Čo som videla pri jazere / Was ich am see zu sehen bekam



Tvorba
• rozhlasová tvorba:

➢ Osamelosť dvoch izieb

➢ Mlčanie Emilky D.

➢ Starec a počítačový chlapec

➢ Narciska

➢ Tancovanie v kruhu

➢ Prípad

➢ Ona

ZAPAMÄTAJME SI!!!

• rozhlasová hra je forma

rozhlasového vysielania

• realizuje sa prostredníctvom

dramatických prostriedkov

(dialóg, monológ, hudba,

zvukové efekty)



Odpovedzte!
• Kde a kedy sa odohráva dej tejto rozhlasovej hry?

• Kto je hlavnou postavou?

• Akú hru hrá chlapec?

• Aký názor má deduško na počítačové hry?

• Prečo žije chlapec s deduškom?

• Prečo doktor povedal, že by chcel mať doma takého chalana?



Odpovedzte!

• Aké má starec povolanie?

• Ako inak možno nazvať postavu starca?

• Ako sa správa chlapec pri hraní počítačovej hry?

• Ktoré slovné spojenie vyjadruje, že človek zmení svoje

správanie na pravý opak?



Starec a počítačový chlapec

• dej rozhlasovej hry sa odohráva v decembri kdesi v

horách,

• v starej kúrii žije starec so svojím vnukom, pretože jeho

rodičia odišli služobne do Ameriky,

• starec je reštaurátor obrazov a vnuk síce neznáša rýchly

pohyb, ale miluje počítačové hry



Starec a počítačový chlapec -
poznámky

Literárny druh: dráma

Literárna forma: dráma

Literárny žáner: rozhlasová hra

Téma: Spolužitie vnuka a jeho starého otca.

Idea: Vzájomné zblíženie dvoch generácií.



Starec a počítačový chlapec –
poznámky do zošita

Hlavné postavy: chlapec, dedko

Vedľajšie postavy: žena, muž z dediny, lekár

Konflikt: generačný - vychádza z odlišných hodnôt

generácií žijúcich v úzkych rodinných vzťahoch



Rozhlasová hra - poznámky

• dramatický literárny útvar

• jej základ je dialóg a monológ

• je to auditívne umenie (na počúvanie) bez možnosti

využitia zrakového princípu

• základným výrazovým prostriedkom je slovo, hovorený

text



Rozhlasová hra

• dôležitú úlohu hrajú zvukové efekty (šum mora,

zvonenie, dupot nôh, ...) a zvukové prostriedky reči

(melódia, tempo reči, dôraz, prízvuk, ...)

• môže byť pôvodná (bola napísaná ako rozhlasová hra)

alebo môže byť napísaná podľa inej literárnej predlohy


