I.

Interpretácia prozaického diela
Janette Maziniová: Cigánka

•
•
•
•
•

II.

Interpretujte autobiografické dielo „Cigánka“ od Janette Maziniovej na základe
formálnych, tematických a jazykových kritérii.
Analyzujte centrálnu tému diela.
Zamyslite sa nad názvom autobiografie. Prečo zvolila autorka názov „Cigánka“
a nie „Rómka“?
S ktorými problémami dnešnej doby je hlavná hrdinka konfrontovaná?
V interpretácii prozaického textu sa môžu odrážať vlastné úvahy a pocity,
ktoré vo Vás text vyvolal.
Príloha 1 (Maziniová, Janette: Cigánka. Bratislava: Evitapress, 2012.
ISBN 9788089452477)
Problematika
Adopcia detí homosexuálnymi pármi

Aký je váš názor na adopciu detí homosexuálnymi pármi? Aktualita tejto témy stále
napreduje. Každý z nás sa zamýšľa nad vlastným životom a jeho šťastným a zmysluplným
prežitím. Preto je možno dôležité, aby sme sa navzájom tolerovali a podali možno aj pomocnú
ruku pri hľadaní už spomínaného zmyslu života.
Zamyslite sa nad problematikou adopcie detí homosexuálnymi pármi. Vychádzajte aj
z priloženého textu a odpovedajte na uvedené otázky:
•
•
•
•

III.

Je biologický základ rodiny to jediné, na čom je možné stavať rodinné a medziľudské
vzťahy?
Boli by homosexuálne páry horšími rodičmi ako páry heterosexuálne?
Nie je náhodou krik okolo adopcií homosexuálnymi pármi poháňaný skôr
„homofóbiou“ ako starosťami o správny morálny návrh?
Je lepšie umiestniť dieťa do tak trochu netradičnej rodiny, ako ho radšej nechať
v detskom domove?
Príloha 2 (http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/matovic-dietatu-bude-lepsiedetskom-domove-ako-homosexualnych-rodicov.html, 2014-02-08)

Interpretácia poviedky
Janko Jesenský: Pani Rafiková

•
•
•
•
•

	
  

Interpretujte poviedku Pani Rafiková od Janka Jesenského na základe formálnych,
tematických a jazykových kritérii.
Zamyslite sa nad názvom poviedky. Podľa čoho/ koho pomenoval autor poviedku?
Analyzujte centrálnu tému poviedky.
Čo zosmiešňuje autor prostredníctvom tejto poviedky?
V interpretácii prozaického textu sa môžu odrážať vlastné úvahy a pocity,
ktoré vo Vás text vyvolal.
Príloha 3 (http://zlatyfond.sme.sk/dielo/12/Jesensky_Novely/11, 2014-02-08)

Príloha 2
Matovič: Dieťaťu bude lepšie v detskom domove ako u homosexuálnych rodičov
28. september 2013, 16:03
Igor Matovič z OĽANO v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu povedal, že dieťa by
bolo pri homosexuálnych rodičoch „mešuge“ z toho, kto je v rodine otcom
alebo matkou. Vraví, že ľudia dávajú na Slovensku prednosť tradičnej rodine. Ukázali
to minulý víkend na Košickom národnom pochode pre život, ktorého sa ľudia zúčastnili
v mnohonásobne väčšom počte ako Dúhového pochodu.
Igor Matovič z OĽANO je proti tomu, aby ľudia rovnakého pohlavia vychovávali deti.
„Oveľa lepšie bude dieťaťu, ak bude v detskom domove, ako sa má pozerať na prerobenú
mamu a otca. Bude úplne mešuge z toho, pretože nebude vedieť, kto je chlap a kto žena,“
povedal v sobotu v Slovenskom rozhlase Igor Matovič z OĽANO.
Spolu s Martinom Poliačikom zo SaS diskutovali v relácii Sobotné dialógy na tému práv
LGBT komunít a interrupcií.
„Lepšie by bolo vyrastať u milujúcich homosexuálnych rodičov než v detskom domove
"komunistického typu",“ oponoval v diskusii Poliačik.
Matovič dodal, že nezaregistroval snahy homosexuálov, aby si vo veľkom chceli adoptovať
mentálne zaostalé deti.
Diskusia neobišla ani porovnávaniu minulotýždňových pochodov v Bratislave a Košiciach –
Dúhovému pochodu a Košickému národnému pochodu pre život.
Ľudia sa rozhodli
Podľa Matoviča bol minulý víkend referendom o preferenciách ľudí.
„Tisíc ľudí s policajtmi povedalo, že je za to, aby homosexuáli, transvestiti mohli uzatvárať
registrované partnerstvá. A 70.000 ľudí povedalo, že sú proti tomu. Je to krásna odpoveď
spoločnosti a toto musí vláda akceptovať,“ podotkol líder obyčajných.
„My sme od začiatku vedeli, kto je vo väčšine. Preto to vyzerá, ako to vyzerá, že namiesto
toho, aby si tá väčšina ctila demokratické princípy, ktoré v sebe zahŕňajú ochranu menšín,
argumentuje svojou veľkosťou,“ podotkol Martin Poliačik.
Pochodujúci v Košiciach podľa neho udržiavajú definíciu spoločnosti, ktorá sa tiahne
od stredoveku.
Autor: Pluska.sk/dra, TASR

	
  

