
 

 

 

   

 

 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
* Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  

 
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Pedagogická 

Kód predmetu: M-ANGde051 

 

Názov predmetu: Anglické divadlo pre žiakov mladšieho 
školského veku alebo nižšieho sekundárneho vzdelávania 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: - Za obdobie štúdia: 10h/semester 
Metóda štúdia: kombinovaná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: II. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 100% priebežného hodnotenia 
Študent/ka absolvuje úvodný a záverečný stážový seminár s metodikom/metodičkou praxe a 10 
hodín stáže, v rámci ktorých sa oboznámi s rôznymi aktivitami, ktoré škola v rámci predmetu anglický 
jazyk v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní realizuje, najmä so zameraním na využívanie 
naratívnych techník ako aj s úrovňou anglického jazyka žiakov, pre ktorých budú študenti/študentky  
ako skupina pripravovať divadlo v anglickom jazyku. Študenti(študentky) na základe vybratého 
príbehu vypracujú „scenár“, kulisy a interaktívne aktivity pre realizovanie divadla v anglickom jazyku. 
Zároveň si pripravia divadelné predstavenie, ktoré žiakom zahrajú a budú taktiež žiakov interaktívne 
zapájať počas predstavenia a po ňom prostredníctvom interaktívnych hier a aktivít zameraných na 
rozvíjanie komunikačných zručností a počúvania s porozumením. Z prípravy a realizácie anglického 
divadelného predstavenia si študent(študentka) pripraví písomnú a fotografickú dokumentáciu 
prípravy a priebehu predstavenia. Svoje postrehy z predstavenia a realizovaných aktivít žiakov 
predstaví formou prezentácie na stretnutí s metodikom po ukončení stáže. 
 
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60 % bodového hodnotenia. 
Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: 
A (100 – 93 %, výborne – vynikajúce výsledky), 
B (92 – 85 %, veľmi dobre – nadpriemerný štandard), 
C (84 – 77 %, dobre – bežná spoľahlivá práca), 
D (76 – 69 %, uspokojivo – prijateľné výsledky), 
E (68 – 60 %, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 
FX (59 – 0 %, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše) 
podľa miery splnenia kritérií na formu a obsah písomnej dokumentácie a záverečnej prezentácie.  
Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 100/0 

Výsledky vzdelávania:  



 

 

Cieľom stáže „Anglické divadlo pre žiakov mladšieho školského veku alebo nižšieho sekundárneho 
vzdelávania“ je oboznámiť študentov s naratívnymi  technikami a využívaním drámy vo výučbe 
anglického jazyka v primárnom alebo nižšom sekundárnom vzdelávaní. Po absolvovaní predmetu 
budú študenti/študentky schopní/schopné  pripraviť a zrealizovať  anglické divadelné predstavenie 
ako aj tvoriť interaktívne hry a aktivity zamerané na rozvíjanie komunikačných zručností. 
Študenti/študentky nadobudnú  pedagogické kompetencie v oblasti tvorby učebných úloh 
zameraných na rozvíjanie jednotlivých jazykových zručností a kompetencií.  

Stručná osnova predmetu:  
Predstážový seminár (s metodikom): stanovenie cieľov, metód a výstupov stáže.  
Hospitačná činnosť na škole s cieľom oboznámiť sa s cvičnou školou, žiakmi, pre ktorých budú 
študenti/študentky divadelné predstavenie v anglickom jazyku a aktivity pripravovať ako aj s 
aktivitami, ktoré na škole pravidelne prebiehajú.  
Príprava divadelného predstavenia v anglickom jazyku študentmi: výber príbehu, organizačná 
príprava, nácvik predstavenia, rozdelenie jednotlivých úloh, postáv, tvorba interaktívnych hier 
a aktivít, tvorba kulís, príprava rôznych materiálov v spolupráci s cvičným učiteľom a metodikom. 
Realizácia divadelného predstavenia na cvičnej škole a interaktívnych aktivít so žiakmi.  Postážový 
seminár: reflexia vlastnej prípravy a realizácie divadelného predstavenia v anglickom jazyku 
a k nemu vytvorených aktivít, skupinová a individuálna interpretácia vybraných edukačných javov.   

Odporúčaná literatúra: 
DOUŠKOVÁ, K., ĽUPTÁKOVÁ-VANČÍKOVÁ, K. 2009. Pedagogická prax v príprave učiteľa. Banská 
Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. 
ELLIS, G. - BREWSTER, J. 2002. Tell it Again! The New Storytelling Handbook for Primary Teachers. 
Oxford: Penguin English 2002.  
CHALMERS, D. 2013. Drama Activities for the Early Years: Promoting Learning Across the Foundation 
Curriculum. Edlesborough: Brilliant Publications, 2013.  
PHILLIPS. S. 1999. Drama with Children. Oxford: OUP, 1999.  
WATTS, E. 2006. Storytelling. Oxford: OUP, 2006. 
WRIGHT, A. 2008. Storytelling with Children. Oxford: OUP, 2008. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
slovenský, český a anglický jazyk 

Poznámky: 
Predmet je možné realizovať priebežnou alebo blokovou formou. 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

0 0 0 0 0 0 
 

Vyučujúci: Mgr. Kristína Hankerová, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 18.12.2020 

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.  

 
 
 

 


