4.B SAMOŠTÚDIUM 6.4.2021 – 9.4.2021
MAT – Mgr. Čakajdová lubicacakajdova@gmail.com
SJL - PaedDr. Krajčovičová
Beat generation
Slovným spojením beat generation označujeme generáciu amerických literátov zavrhujúcich ustálené
normy a hodnoty spoločnosti i vžité predstavy o americkom štýle života. Označenie beat generation je
viacvýznamové: môžeme hovoriť o zbitej a unavenej generácii, rovnako aj o hlučnej či blaženej
generácii. Hnutie bítnikov sa formovalo v priebehu 50. rokov 20. storočia v San Franciscu a postupne
sa rozšírilo do iných miest Ameriky. Spoločenský a politický život v USA bol v čase vzniku bítnickej
generácie poznačený studenou vojnou a veľkými sociálnymi rozdielmi v americkej spoločnosti. Bolo to
obdobie rozdeleného sveta a honby na americké „komunistické čarodejnice“ , rozširuje sa moc
Pentagonu, rastie počet vojenských základní, odpočúvajú sa súkromné osoby i súdy.Členovia hnutia
nikdy netvorili ucelenú generáciu vrstovníkov a nikdy nevydali manifest. Mladých bítnikov spájala
neobmedzená sloboda jednotlivca, vedomie osobnej spolupatričnosti, požiadavka intenzívneho
vnútorného života, ale najmä spoločný životný pocit:
odmietali prispôsobovanie sa názormi a životným štýlom iných ľudí, zvelebovanie rodinného života,
vieru v Boha, hrdosť na americké symboly a spoločenský poriadok;nenávideli atómové zbrane; rasovú,
politickú i sexuálnu diskrimináciu; reklamu povzbudzujúcu k väčšiemu konzumu;neznášali akékoľvek
vydeľovanie ľudí;nechceli elitárstvo podľa postavenia, pôvodu, náboženstva a podobne.
Ich životný štýl a prvé diela boli odmietané ako neprístojné pre amerického občana. Únik zo sveta
konvencií hľadali v rôznych formách extázy navodenej narkotikami, v bláznivej jazde autom,
v erotických dobrodružstvách a džeze. Ich myslenie bolo nasiaknuté etickým nihilizmom /odmietanie
ustálených hodnôt/, pacifizmom /udržanie mieru iba pasívnymi prostriedkami/, politickým anarchizmom
/vidia v štátnej moci obmedzenie slobody jednotlivca/ a mystikou /vierou v nadzmyslové sily/
orientálnych učení, predovšetkým zen -budhizmu, tzn. že ich názory boli plné neurčitého mysticizmu
a vzbury.
Tvorba bítnikov bola protestom proti vychvaľovanému americkému pokroku, prosperite a konzumu. Ich
poézia nebola určená masám., píšu pre seba a pre spriaznené duše. Poézia bola určená k prednesu,
k verejnému čítaniu a počúvaniu. Prednášali ju v nočných baroch, krčmičkách a kabaretoch so
sprievodom džezovej hudby. Vo svojej poézii uplatňujú voľný verš a rytmus básne prispôsobili
hovorovej reči. Z tematického hľadiska predstavuje ich tvorba pestrý výber otázok a problémov: odpor
voči materialistickému spôsobu uvažovania, problémy a život outsiderov, zážitky z ciest a ďalšie.
K najznámejším predstaviteľom bítnikov patrili Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlighetti
a Gregory Corso.
Bítnickou poéziou sa inšpirovala slovenská básnická skupina Osamelí bežci – básnici Ivan Laučík,
Peter Repka a Ivan Štrpka.

ANJ - Mgr. Rybanský
RUJ - PhDr. Bohilová
Pracujeme s učebnicou Raduga 2
- zostáva slovná zásoba lekcia 5 str.91, 92 prečítať nahlas, pozor na prízvuk a výslovnosť, učiť sa
- stále pracujeme s textami o Moskve a Petrohrade str. 88, 89
- domáca úloha:
- str.103 cv. 4.2a) prečítajte si, čo hovorí Táňa, potom doplňte mamine otázky – neposielajte
str. 104 cv. 4.3a) prečítajte si, čo budú robiť žiaci v júli. Porozmýšľajte o svojom programe na prázdniny,
použite slovnú zásobu uvedenú pri Darii a pri Dávidovi. Prácu s textom budeme realizovať online, termín
oznámim.

NEJ - PhDr. Bohilová
1. CUJ

Pracujeme s učebnicou Direkt – k maturite bez obáv
2.lekcia Wohnen str.17
- Slovná zásoba k téme:
- str. 26 odstavce Von der Eingangstür bis zum Dachboden, In der Wohnung str.27 odstavce Auf
Wohnungssuche, Einfache fragen
- - prečítať nahlas, veľa z tejto lexiky už poznáte, zopakujte si ju a nové výrazy sa postupne učte
- Domáca úloha: str. 20 cv. 1, 2 str. 21cv. 1 cv. 2 neposielajte, kontrola bude online, termín upresním

2. CUJ
Pracujeme s učebnicou Genau!2
- kapitola 14 „Auf dem Markt“
- slovná zásoba k lekcii str. 252 - prečítať nahlas, pozor na výslovnosť , učiť sa naspamäť
- pracujete ďalej s cvičeniami na upevnenie gramatiky ako prípravu na test
str. 162 cv. 21b)
str. 163 cv. 22
str. 163 cv. 23
všetky vypracujte do do knihy, neposielajte
- práca s textom: čítanie s porozumením str.35 cv. 10

EKN - Ing. Vichnarová
HGM – Ing. Vichnarová
GCR – RNDr. Žiarna
UCT – Ing. Beková
IKT – Ing. Beková
ADK - Ing. Smatanová
Téma: Linkovanie a písanie na predtlačené linky. Vypracovanie tabuliek a kópií..
Zadanie: Práca s programom https://www.typingclub.com – Precvičenie písania - cvičenia 279-283, 314318 .
Kontrola: Individuálna kontrola žiaka na stránke Typing. Nič neposielajte!

TSV – Mgr. Gráčik, Mgr. Urbanová
ODV – Ing. Emilová
Téma:
Precvičovanie pracovných činností na ubytovacom úseku
Vypracovaný študijný materiál poslaný na mailové adresy žiakov.
Tému si naštudujte, vytlačte a vložte do zošita.

ODV – Ing. Šestáková
Téma:
Precvičovanie pracovných činností na ubytovacom úseku
Vypracovaný študijný materiál poslaný na mailové adresy žiakov.
Tému si naštudujte, vytlačte a vložte do zošita.

