
Dramatická výchova 

Dramatická výchova rozšiřuje u žáků schopnost citlivějšího vnímání světa okolo sebe a vede je 
ke srozumitelnějšímu sdělování prožitků. Žáci se učí jednat v dramatických situacích, řešit 
konflikty, spolupracovat ve skupině, ale také hledat a poznávat svou vlastní individualitu, 
poznávat a rozvíjet své schopnosti a dovednosti.  

Vedoucí: Mgr. Aneta Miklová  

Dramatickou výchovu vedu dle potřeb skupiny a pracuji se skupinovou dynamikou.  

Zohledňuji celkový vývoj dítěte a jeho individualitu společně ve spolupráci se skupinou.   

Je důležité zmínit, že pracuji s dětmi ve skupině podle jejich potřeb a tempa, tudíž (a to se 
jedná hlavně o nižší ročníky, či začínající) nemusí hned první rok vzniknout divadelní 
představení.  Záleží však na skupině. Beru velký důraz na proces, který se v dramaťáku děje 
(jak žáci spolupracují, komunikují a celkově pracují s dramatickými prostředky).  

Cíle kroužku: 
- Rozvoj sociability dětí kolektivní účastí na dramatické hře, 
- rozvoj fantazie, empatie, vedení k samostatnému uvažování a rozhodování, 
- rozvoj poznání a procítění některých sociálních situací mezilidských vztahů skrze 
  příběh či pohádku, 
- seznámení se se základy prostorového vnímání, základními mluvními pravidly, základními 
divadelními pojmy a metodami dramatické výchovy, 
- rozvoj pohybových dispozic dětí a jejich rytmického cítění, 
- příprava pásma či krátkého divadelního útvaru pro veřejnou prezentaci (dle potřeb skupiny), 
- seznámení se s postupy tvorby dramatického tvaru, tedy i se základy dramaturgie, režie, 
scénografie, scénické hudby, herecké tvorby. 

Metody a techniky DV, s kterými nejčastěji pracuji a skrze které budu naplňovat cíle: 
- Hra, hra v roli, 
- narativní pantomima, 
- práce s rekvizitou, loutkou, maskou, 
- diskuze, 
- improvizace, 
- živý obraz, štronzo a oživlé štronzo, 
- práce s tělem, emocemi, projevy, 
- vnitřní hlasy, 
- Aristotelova parabola, 
- imaginativní techniky (řízená, neřízená imaginace), 
- zrcadla, 
- reflexe, diskuse. 
 
Požadavky: 
- Prosím, aby děti byly oblečeny v pohodlném oblečení, které je nebude omezovat 
v pohybu a nebude jim bránit si třeba lehnout na koberec apod. 


