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Bilet MODEL

Prečítajte nahlas daný text
ANIČKA: (keď Miško dvere otvorí, vytrčí doň ruky a skríkne): Medveď!
MIŠKO: (vo sviatočnom obleku, s paličkou v ruke, vo dverách sa usmeje): Ba hádam
líštička! (Vstúpi; klobúk a paličku drží v ruke.)
ANIČKA: (vyčítavo): Zas? Ja som nie falošná. (Idú do popredia.)
MIŠKO: No, veď nie naozaj. To som ja iba, že čo ty na to. (Podáva jej ruku.)
ANIČKA: Áno — len tak. A koľko ráz si mi to už —
MIŠKO: (vážnejšie): Aká si ty, Anička! Mne, čo by si ty čo povedala, ja by som sa nemohol
na teba hnevať.
ANIČKA: (chytro): Lebo vieš, že ti ja takô nepoviem.
MIŠKO: No, veď ani ja ti už viac nie.
ANIČKA: Áno, i včera si mi nie? Že som potom od veľkých myšlienok ani oka zavrieť
nemohla. Vždy si mi bol pred očima.
MIŠKO: (vzdychne): Veď som ani ja nespal; mne tiež nedalo9
ANIČKA: (do reči): Čo, Miško?
MIŠKO: (vážne): Vieš, čo ma čaká, a hodina sa mi už blíži. K tomu toľká neistota, neistota.
(Zdvihne ruku.) Hej, bodaj by sa i tí páni, čo mňa za vojaka vzali!
ANIČKA: (stiahne mu ruku): Jaj, Miško, nekľaj! Ešte sa ti niečo stane.
MIŠKO: Ani by som nedbal. Aspoň by mi nebolo ľúto za vami a za toľkými peniazmi, čo sa
už otec na daromnicu natrovili.
ANIČKA: Nieže tak, Miško. Úfaj v pána boha. Ja som len trochu zadriemala tej noci, a
(myslí) v tú minútu som ťa videla už z vojny doma! Veruže!
MIŠKO: Bodaj by to radšej pravda bola ako sen; ale ja si netrúfam.
Jozef Gregor Tajovský – Ženský zákon

1. Odpovedajte na otázky, s prihliadnutím na komunikačnú situáciu v danom texte.
a) Zaraďte ukážku do príslušného jazykového štýlu a uveďte niekoľko typických znakov
daného štýlu.
b) Určte slohový postup ukážky. Odôvodnite vašu odpoveď.
c) O čom je reč v danom úryvku. Porozprávajte obsah ukážky.
2. Predstavte inú divadelnú hru od Jozefa Gregora Tajovského.
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