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Úvod 

Príprava študentov učiteľstva anglického jazyka a literatúry pozostáva z veľkej variability 
akademických predmetov od lingvistických, literárnych až po didaktických. A práve dráma predstavuje 
akési prepojenie všetkých troch oblastí, nakoľko je dráma literárnym žánrom a prostredníctvom 
rôznych didakticky orientovaných aktivít sa dá využívať na zdokonaľovanie jazykových zručností 
a lingvistických foriem. Hoci majú v rámci štúdia študenti praxe, absentuje v nich skúsenosť 
s využívaním drámy vo výučbe anglického jazyka, a preto sme sa rozhodli túto stáž orientovať práve 
týmto smerom, aby mohli študenti/študentky nadobudnúť potrebné schopnosti aj v tejto oblasti.    

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.   

V rámci stáže absolvujú predstážový seminár s metodikom, na ktorom si spoločne stanovia ciele, 
metódy a výstupy stáže. Po absolvovaní stretnutia bude nasledovať hospitačná činnosť na škole 
s cieľom oboznámiť sa s cvičnou školou a žiakmi, pre ktorých budú študenti/študentky divadelné 
predstavenie v anglickom jazyku a aktivity pripravovať ako aj s aktivitami, ktoré na škole pravidelne 
prebiehajú. Akonáhle sa študenti/študentky dostatočne oboznámia s cvičnou školou a žiakmi, začnú 
pracovať na príprave divadelného predstavenia v anglickom jazyku, ktorá bude zahŕňať výber príbehu, 
organizačnú prípravu, nácvik predstavenia, rozdelenie jednotlivých úloh, postáv, tvorbu interaktívnych 
hier a aktivít, tvorbu kulís, prípravu rôznych materiálov v spolupráci s cvičným učiteľom a metodikom. 
Keď bude divadelné predstavenie adekvátne pripravené, bude nasledovať samotná realizácia 
divadelného predstavenia a interaktívnych aktivít so žiakmi na cvičnej škole. Následne v rámci 
postážového seminára prebehne reflexia prípravy a realizácie divadelného predstavenia v anglickom 
jazyku a k nemu vytvorených aktivít ako aj skupinová a individuálna interpretácia vybraných 
edukačných javov.   

Veríme, že absolvovaním stáže a vypracovaním úloh z tejto publikácie nadobudnú študenti 
potrebné kompetencie, ktoré budú následne adekvátne využívať pri výkone učiteľského povolania a že 
prostredníctvom sebareflexie budú pracovať na zdokonaľovaní svojich schopností a spôsobilostí.   
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1  Využívanie drámy vo výučbe anglického jazyka  

Využívanie drámy vo výučbe cudzích jazykov sa dostáva čím ďalej tým viac do pozornosti učiteľov 
ako inovatívny spôsob výučby cudzích jazykov so zameraním na rozvoj a integráciu jazykových 
zručností. Už od 80. rokov 20. storočia sa otázkami využívania drámy zaoberali viacerí autori. Gavin M. 
Bolton (1984) sa zaoberal prínosom dramatických aktivít vo výučbe. Využívaním dramatických aktivít 
zameraných na výučbu anglického jazyka ako cudzieho jazyka sa zaoberali napríklad Mark Almond 
(2005), Ann F. Burke a Julie C. O’Sullivan (2002), Michael Fleming (2001) či Larraine Harrison (2002). 
Otázkami zdokonaľovania receptívnych zručností sa zaoberali napríklad David Heathfield (2005), Jason 
Anderson (2017), Steve Cockett a Geoff Fox (1999). Dráma našla uplatnenie nielen vo výučbe cudzích 
jazykov, ale taktiež vo viacerých predmetoch, napríklad na hodinách dejepisu či občianskej výučby 
(Sharon M. Fennessey, 1999) alebo v rámci interkultúrnej výchovy (Kathleen S. Berry, 2000; Gerd 
Bräuer, 2002). Ako môžeme vidieť dráma má veľké spektrum využitia, a preto by mal byť každý učiteľ 
s ňou dostatočne oboznámený, aby mohol dramatické aktivity implementovať do výučby čo 
najefektívnejšie.  

1.1 Základná terminológia   

 

Slovo dráma pochádza z gréckeho slova „draó“, čo znamená „konať“. Ako uvádza Duchoňová 
(2014) drámou rozumieme literárny druh, ktorý sa realizuje vo forme dialógu pred divákmi, pričom 
herci reprezentujú konkrétne postavy konaním ako aj monológom. Je potrebné rozlíšiť drámu ako 
proces, teda metódu zameranú na vyučovanie a drámu ako produkt, teda určitý výkon na scéne.  

Dramatická výchova, označovaná tiež ako tvorivá dramatika, je dynamický proces, v rámci 
ktorého učiteľ vedie žiakov k skúmaniu, rozvíjaniu myšlienok, citov, ku komunikácií ideí, obsahov alebo 
citov prostredníctvom dramatického hrania (Zelina,  2000). Machková (1998) vysvetľuje, že 
„dramatická výchova je učenie skúseností, t.j. činností, priamych osobných poznatkov spoločenských 
vzťahov presahujúcich skutočnú súčasnú prax. Je založená na uznaní a pochopení medziľudských 
vzťahov, stavov vecí a vnútorných životov ľudí aj súčasnosti a histórie, skutočnosti a imaginácie. 
Rozpoznávanie a učenie prebieha vo fiktívnej situácii prostredníctvom hry v role – dramatické správanie 
v danej situácii. Dráma je proces, ktorý môže ale nemusí viesť k výkonu.“  

Dramatická aktivita je aktivita, pri ktorej dochádza k nácviku jazykového javu, pričom dôraz sa 
kladie na dosiahnutie čo najväčšej autentickosti imitovanej situácie, pričom sa  využívajú prvky rôznych 
žánrov a podžánrov drámy. Dramatická technika je technika zameraná na prácu s hlasom (napríklad 
dramatizovanie textu, slovná a vetná intonácia, čítanie s dôrazom, imitácia, parodovanie, využitie 
pauzy, spev a pod.), gestom (využívanie mimických alebo symbolických gest a pohybov) alebo celým 
telom (individuálne, párové alebo skupinové pohyby, napríklad tanec, športové úkony a pod.) 
využívaná pri nacvičovaní inscenácie dramatického diela. Všetky uvádzané dramatické techniky je 
možné využívať aj pri výučbe anglického jazyka ako cudzieho jazyka na slovenských školách 
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(Javorčíková a kol., 2013). Ako príklady dramatických techník uvádza Javorčíková a kol. (2013) 
nasledovné:  

• dramatický monológ, pri ktorom žiak tvorí interakciu s obecenstvom prostredníctvom 
práce s hlasom, môže ísť napríklad o dramatizovaný dej príbehu.  

• dialóg a polylóg, ktoré sa využívajú pri nácviku komunikačných schopností, akými sú 
schopnosť viesť konverzáciu, položiť otázku, odpovedať, argumentovať, schopnosť 
zvládnuť komunikačný kolaps.   

• scénka a skeč – kým scénka je akýmsi obohateným dialógom imitujúcim nejakú vybranú 
štandardnú situáciu (napríklad kupovanie v obchode a pod.) s jednoduchou zápletkou, 
skeč je zložitejší, má zápletku, vyvrcholenie a rozuzlenie a ako ho označuje Šaling (2000, 
s. 1115) je to „krátka divadelná komická alebo satirická scénka.“ 

• jednoaktovka je typ hry, ktorá sa člení na expozíciu, zauzlenie, vyvrcholenie, rozuzlenie 
a záver a to všetko počas jedného aktu, čo znamená, že počas hry nie je prestávka.  

• divadelná hra je viacdejstvová hra, ktorá sa v rámci vyučovania cudzích jazykov môže 
realizovať napríklad prostredníctvom tzv. reader’s theatre, kedy si jednotliví žiaci 
prerozdelia roly alebo prostredníctvom dramatizovaného čítania  s následnou diskusiou. 
Ako poukazuje Javorčíková a kol. (2013, s. 14) „Hoci ide o časovo aj jazykovo veľmi 
náročný spôsob vyučovania a mnohí učitelia, ktorým tempo práce diktujú rôzne osnovy 
a metodické plány môžu k takejto náročnej aktivite zaujímať negatívne stanovisko, 
vynaložené úsilie sa po istom čase zhodnotí a jazykové schopnosti, ako aj schopnosti 
žiakov pristupovať k dramatickému textu sa budú kumulatívne zlepšovať.“ 

• dramatizovaný „storyboard“, resp. komiks je ilustrovanie deja divadelnej hry 
prostredníctvom jednotlivých replík a záberov, ktoré sa zobrazujú názorne pre lepšiu 
orientáciu hercov. Šaling (2000, s. 640) uvádza, že komiks je „seriál kresieb (pôvodne 
americký) s nenáročným, zväčša dobrodružným komickým dejom, s najnevyhnutnejším 
textovým opisom.“ 

 

1.2 Dramatické metódy a aktivity využívané na hodinách anglického jazyka 

 

Využívanie dramatických metód má veľmi pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti žiaka, keďže 
si žiaci prostredníctvom nich rozvíjajú komunikatívnu kompetenciu, schopnosť formulovať a vyjadrovať 
názor, svoje sebavedomie, rozvíjajú si svoju tvorivosť a fantáziu. Zároveň sa žiaci učia počúvať 
a hodnotiť jeden druhého, čím sa využíva kooperatívne učenie (Koťátková a kol., 1998).  

Tvorivá dramatika využíva množstvo rôznych metód, ktoré je možné ako uvádza Duchoňová 
(2014) rozdeliť do nasledovných skupín:  

1. Metódy založené na princípe hrania roly, medzi ktoré možno zaradiť:  
• Metódu plnej hry, kedy ide o modelovanie mnohorozmernej reality života a hráč 

zastupuje postavu v rôznych dimenziách jej správania či konania (napr. rôzne situácie 
v obchode alebo stretnutie žiaka s nejakou fiktívnou postavou) 

• Pantomimicko-pohybové  metódy, kedy majú žiaci vykonávať určité pohyby bez 
využívania zvuku a reči. 
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• Verbálno-zvukové metódy, v ktorých je dôležitá tvorba slova a zvuku, ktoré vstupujú 
do hry spolu s rečou tela. 

• Graficko-písomné metódy, v rámci ktorých žiaci tvoria písomný alebo kreslený 
artefakt, ktorý môžu následne uviesť prostredníctvom dramatizácie. 

• Materiálno-vecné metódy, kedy dochádza k vyjadrovaniu prostredníctvom rôznych 
vecí a materiálov. 

2. Metódy, ktoré podporujú alebo organizujú hru v role: 
• Všeobecné metódy vyučovania a výchovy  
• Metódy špecifické pre iné predmety 
• Technické cvičenia divadelno-dramatických zručností  

3. Komplementárne metódy voči variantom metód založených na hraní rolí môžu hranie rolí 
dopĺňať, ak je prítomný pozorovateľ – žiak 

• Pozorovanie (napr. pantomimického prekladu a pod.) 
• Počúvanie (napr. nahrávky s recitáciou a pod.) 
• Kombinácia pozorovania a počúvania 
• Dotýkanie, ochutnávanie (práca s rekvizitami a pod.) 
• Pomocné a doplnkové metódy, ktoré nie sú založené na princípe hrania rolí a nie sú 

pre dramatiku nevyhnutné: všeobecne tvorivé hry,  vizualizačné hry, rozohrievacie hry, 
relaxačné hry, cvičenia na rozvoj vnímania, rôzne hry zo sociálneho výcviku a testové 
hry  

1.3 Prínos dramatických aktivít  

Využívanie dramatických aktivít na hodinách anglického jazyka má niekoľko výhod, hoci sa môže 
zdať využívanie drámy v primárnom alebo nižšom sekundárnom vzdelávaní veľmi náročné. Javorčíková 
a kol. (2013) uvádzajú štyri oblasti, v ktorých je využívanie dramatizácie prínosom: jazykový prínos, 
prínos pre čitateľskú a funkčnú gramotnosť, psycho-sociálny prínos a kultúrny prínos.  

Z jazykového hľadiska si žiaci prostredníctvom dramatických aktivít rozvíjajú komunikačné 
kompetencie, cvičia si pamäť a zautomatizovávajú si používanie bežných komunikačných fráz 
v konkrétnych situáciách. Zároveň si žiaci zdokonaľujú synchronizovanie reči, pohybu a využitia 
rekvizity a precvičujú si plynulosť reči, fonetické zručnosti, gramatiku a obohacujú si slovnú zásobu.  

Z hľadiska rozvíjania čitateľskej a funkčnej gramotnosti si prostredníctvom čítania 
dramatizovaných dialógov, hier trénujú viaceré schopnosti ako napríklad schopnosť sledovať dej, 
odvodiť si charakteristiku postáv z replík, schopnosť literárnej predstavivosti, schopnosť pochopiť 
význam textu z replík ako aj z pohybov a gest hercov na javisku. Celkovo možno konštatovať, že si 
prostredníctvom dramatizácie zlepšujú žiaci svoje schopnosti v literárnej interpretácii, generalizovaní 
a pochopení významu ako aj morálneho posolstva hry.  

Z hľadiska psycho-sociálneho prínosu sa žiaci učia vzájomne spolu komunikovať, počúvať jeden 
druhého, spolupracovať, riešiť problémy, improvizovať. Žiaci sa taktiež učia samostatnosti pri tvorbe 
textov, učiteľ je len akýsi jazykový poradca. Machková (2004, s. 28) taktiež uvádza, že dramatické 
aktivity „poskytujú hráčom osobné skúsenosti s medziľudskými vzťahmi, reakciami a životnými 
situáciami; pôsobia stimulačne; podporujú samostatné konanie dieťaťa; rozvíjajú jeho duševnú 
a pohybovú aktivitu; upevňujú sebadôveru; rozvíjajú reč a komunikáciu.“  
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Z hľadiska kultúrneho prínosu sa žiaci učia v rámci dramatických aktivít primerane reagovať, tak 
aby ich reakcia bola nielen gramaticky správna ale aj kultúrne adekvátna a zároveň sa učia o rôznych 
aspektoch anglofónnej kultúry (Javorčíková a kol., 2013)  

Hoci je využívanie drámy veľmi prínosné, je potrebné si uvedomiť, že jej využívanie so žiakmi 
primárneho alebo nižšieho sekundárneho vzdelávania je pomerne náročné, nakoľko žiaci týchto 
vekových skupín ešte nemajú dostatočné literárne, emocionálne ani intelektuálne skúsenosti, a preto 
je potrebné s jej zavádzaním postupovať opatrne, didakticky primerane, od jednoduchších 
dramatických aktivít k zložitejším.   
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2  Úvodný seminár – aktivity, zadania  

2.1  Didaktické znalosti o využívaní drámy vo výučbe anglického jazyka   

Úloha 

Pracujte v skupinách, diskutujte na nasledovné otázky a svoje odpovede zaznamenajte nižšie:  

1.Aký je význam drámy vo výučbe anglického jazyka?  
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

 

2. Aké sú Vaše skúsenosti s využívaním drámy vo výučbe? Zažili ste niekedy takéto hodiny či už 
z pohľadu študenta, alebo učiteľa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Ak sa učiteľ chystá využívať drámu vo výučbe anglického jazyka, čo všetko je potrebné pripraviť 
a zohľadniť pri príprave?  
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

Skúsenosti zo štúdia na základnej alebo 
strednej škole:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skúsenosti z praxe/z vlastného učenia žiakov 
prostredníctvom drámy:  
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 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

4.Aké typy dramatických techník poznáte? Vymenujte a vysvetlite s akou vekovou skupinou by ste ich 
používali a akým spôsobom. Vykonajte ukážku so svojimi spolužiakmi. 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

 

2.2 Aktivity a dramatické techniky využívané vo výučbe cudzích jazykov  

Úloha 1: „Ice-breakers“  (prelomenie ľadov) 

A/ Pozrite si nasledujúce video ESL Drama Game for Children  a vysvetlite aký bol cieľ  a význam využitej 
aktivity na začiatku hodiny s využitím drámy. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

B/ Sadnite si do kruhu a jeden z vás bude učiteľ, ktorý zrealizuje túto aktivitu s ostatnými. Po aktivite 
vyjadrite svoje pocity prostredníctvom prídavných mien, ktoré si zapíšte.  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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C/ Vymyslite alebo nájdite na dôveryhodných internetových stránkach rôzne typy ice-breakrov (aspoň 
4), ktoré sa využívajú ako zahrievacie aktivity na hodinách anglického jazyka s využitím drámy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/ Vyberte si dva z nich a predveďte ich na spolužiakoch.   

 

Úloha 2: Techniky na riešenie dramatického konfliktu  

Pracujte v dvojiciach a vysvetlite nasledovné dramatické techniky. Ak ich nepoznáte, pohľadajte 
informácie na relevantných internetových stránkach a v relevantnej odbornej literatúre.  

• hranie rolí (role-play) 
• improvizácia (improvisation) 
• simulácia  
• názorové spektrum (taking sides,  spectrum of difference)  
• vnútorné hlasy (alter-ego, inner speech, thought tracking) 
 

Úloha 3: Analýza videí 

Pozrite si nasledovné videá prezentujúce rôzne hry s využitím drámy a vysvetlite, aký  je ich cieľ a aké 
kompetencie si žiaci prostredníctvom nich môžu rozvíjať: 

ESL Drama Game for Children – Mirror Me//Kids English Theatre 

Cieľ:_______________________________________________________________________________  

Kompetencie: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Animal Characters – A Drama Game for ESL Learners // Kids English Theatre  

Cieľ:_______________________________________________________________________________ 

Kompetencie: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ice-breakers 
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2.3 Brainstorming, návrhy témy a názvu vlastného príbehu  

Úloha 

A/ Pracujte v skupinách a navrhnite dve témy/názvy príbehu, ktoré by sa mohli využiť v rámci 
divadelného predstavenia pre žiakov.  Jedna téma príbehu musí byť určená pre mladších žiakov (1.- 5. 
ročník ZŠ) a druhá téma pre starších žiakov (6. – 9. ročník ZŠ). Vašou úlohou bude vytvoriť vlastný nový 
príbeh!  

Navrhované témy/názvy:  

 

 

 

B/ Prezentujte svoje návrhy a následne diskutujte o tom, ktorú tému/názov príbehu by ste si pre žiakov 
vybrali. V rámci diskusie treba odborne argumentovať a svoje návrhy didakticky odôvodňovať. 
Výsledkom diskusie bude výber témy/názvu príbehu pre mladších žiakov a výber témy/príbehu pre 
starších žiakov.  

 

Pre žiakov  1. – 5. ročníka sa zvolila táto téma/tento názov príbehu:  

__________________________________________________________________________________ 

Argumenty  - prečo sme si zvolili túto tému/tento názov príbehu:  
• ____________________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________________ 

 

 

Pre žiakov  6. – 9. ročníka sa zvolila táto téma/tento názov príbehu:  

__________________________________________________________________________________ 

Argumenty  - prečo sme si zvolili túto tému/názov príbehu:  
• ____________________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________________ 

 
  

Pre žiakov 1. – 5. ročníka:  

 

Pre žiakov 6. – 9. ročníka:  
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3  Hospitácia na škole, oboznámenie sa so školou, 
učiteľmi anglického jazyka a žiakmi  

3.1 Materiálne vybavenie školy a krúžková činnosť na škole 

Úloha 1 

A/ V krátkosti opíšte materiálne vybavenie školy a to z nasledovných hľadísk: 

• materiálne vybavenie v triedach 
• typy učební, či disponuje škola špeciálnymi učebňami pre učenie cudzích jazykov, napr. 

jazykovými laboratóriami 
• spoločenské miestnosti pre organizovanie rôznych podujatí na škole 
• vybavenie z hľadiska IKT 
• učebné pomôcky a prostriedky, ktoré má k dispozícii učiteľ anglického jazyka (napr. 

maňušky...) 

B/ V ktorej miestnosti by bolo podľa Vás najvhodnejšie zorganizovať anglické divadlo, tak aby bolo 
možné interaktívne zapájať aj žiakov? Svoj výber zdôvodnite. 

 

Úloha 2  

A/ Do tabuľky nižšie napíšte aké krúžky sú na škole poskytované žiakom, pre ktorý ročník a na čo sú 
zamerané. 

Tab. 1 Krúžky ponúkané cvičnou školou žiakom 

Názov krúžku Pre nasledovné ročníky Zameranie/obsah 

   

   

   

   

   

   

   

 

 B/ Zhodnoťte, ktoré z ponúkaných krúžkov môžu prispieť k rozvoju dramatických zručností žiakov 
a ktoré k rozvoju ich anglického jazyka.  
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C/ Aké krúžky by ste žiakom ponúkli Vy ako učitelia anglického jazyka?  

 

3.2 Podujatia organizované školou a na škole 

 

Úloha 1 - Podujatia organizované školou pre žiakov 

Prostredníctvom interview s cvičným učiteľom zistite odpovede na nasledovné otázky: 

• Aké podujatia organizovala škola pre žiakov za posledné tri roky? Vyjadrite sa k týmto 
podujatiam z didaktického hľadiska.  

• Boli niektoré z týchto podujatí organizované v anglickom jazyku alebo za účelom rozvoja 
úrovne anglického jazyka žiakov?  

 

Úloha 2 - Podujatia organizované žiakmi pre učiteľov/ rodičov/ iných žiakov 

Prostredníctvom interview s cvičným učiteľom zistite odpovede na nasledovné otázky: 

• Aké podujatia/predstavenia organizovali žiaci pre učiteľov, rodičov a pod. za posledné tri roky? 
Vyjadrite sa k týmto podujatiam/predstaveniam z didaktického hľadiska.  

• Boli niektoré z týchto podujatí/predstavení organizované v anglickom jazyku?  

 

Úloha 3 - Návšteva divadelných predstavení 

Prostredníctvom interview s cvičným učiteľom zistite odpovede na nasledovné otázky: 

• Ako často je žiakom ponúknutá možnosť ísť na divadelné predstavenie organizované školou?  
• Majú možnosť žiaci chodiť na anglické divadelné predstavenia organizované školou?  

 

3.3 Pripravenosť učiteľov na využívanie drámy vo výučbe anglického jazyka 

Úloha 1 

A/ Vytvorte otázky, ktoré by ste položili učiteľovi za účelom zistiť do akej miery je/sa cíti pripravený 
realizovať so žiakmi divadelné predstavenie v anglickom jazyku a akými spôsobilosťami v tomto smere 
disponuje.  

1. Otázka: ______________________________________________________________ 
2. Otázka:  ______________________________________________________________ 
3. Otázka: ______________________________________________________________ 
4. Otázka: ______________________________________________________________ 
5. Otázka: ______________________________________________________________ 

B/ Na základe odpovedí učiteľa na Vaše otázky, skúste zosumarizovať a zhodnotiť jeho pripravenosť na 
využívanie drámy vo výučbe anglického jazyka. Svoje tvrdenia zdôvodnite.  
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Úloha 2:  

Po pozorovaní hodiny/ hodín realizovaných Vašim/Všou cvičným/cvičnou učiteľom/učiteľkou sa 
pokúste zhodnotiť jeho/jej kompetencie, osobnosť, metódy a techniky, ktoré využíva a aké prvky 
drámy boli využité, ak sa na hodine vyskytli. Zamerajte sa na nasledovné oblasti:   

• jazykové kompetencie 
• osobnosť učiteľa, prístup k žiakom 
• využívanie metódy 
• využívané techniky 

Učiteľ/ka je „student-centred“ alebo „teacher-centred“? Odôvodnite.  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

3.4 Spoznajte „svojich žiakov“  

 

Úloha 1 

Na základe pozorovanej hodiny/hodín v triede/triedach žiakov, pre ktorých budete pripravovať 
divadelné predstavenie, skúste sa vyjadriť k nasledovným bodov (svoje tvrdenia aj vysvetlite na základe 
konkrétnych príkladov, javov z triedy):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyková úroveň žiakov, ich silné a slabé 
stránky:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zručnosti žiakov:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda:  

Vek žiakov:  

Počet žiakov v triede:  
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Úloha 2  

Na hodine si so žiakmi vyskúšajte niektoré aktivity zamerané na využívanie drámy. Opíšte cieľ, priebeh 
aktivít a akým spôsobom žiaci spolupracovali, ako sa im v týchto aktivitách darilo a čo by ste do 
budúcna po Vašej skúsenosti v daných aktivitách zmenili.  

Názov aktivity č. 1:  

Cieľ(e) aktivity: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Priebeh aktivity: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Spolupráca žiakov: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Záujmy žiakov:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráca žiakov na hodine:  
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Do budúcna by som zmenil(a)... lebo....:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Názov aktivity č. 2:  

Cieľ(e) aktivity: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Priebeh aktivity: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Spolupráca žiakov: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Do budúcna by som zmenil(a)... lebo....:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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4  Príprava divadelného predstavenia 

4.1 Tvorba príbehu 

Úloha  

A/ Vyberte názov príbehu a vytvorte pojmovú mapu, ktorá bude znázorňovať hlavnú dejovú líniu, 
postavy a vzťahy medzi postavami ako aj prostredie, v ktorom sa príbeh bude odohrávať.  

STORY MAP 

Title  

 

 

 

Setting 

 

 

 

Characters 

 

 

 

Problem 

 

 

 

Solution 

 

 

 

 

B/ Na základe vytvorenej mapy príbehu, napíšte scenár podľa všeobecne platných pravidiel, ktoré sa 
uplatňujú pri písaní a formátovaní scenára. Scenár musí obsahovať nasledovné časti: „scene heading 
(názov scény), action (akcia), character name (meno postavy), parentheticals dialogue (dialóg v 
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zátvorkách), transitions (prechody)“. Príklady ako písať scenár môžete nájsť na Elements of Screenplay 
Formatting. 

 

C/ Pri hraní divadla sú potrebné rôzne rekvizity. Vašou úlohou je pripraviť, prípadne vytvoriť rekvizity, 
ktoré budete potrebovať pre divadelné predstavenie. Jednotlivé rekvizity treba odfotografovať a vložiť 
do štvorcov nižšie. Vysvetlite ich účel počas predstavenia ako aj prípadných aktivít so žiakmi.   

 

Rekvizita č. 1:      Rekvizita č. 2:  

Účel:       Účel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekvizita č. 3:      Rekvizita č. 4:  

Účel:       Účel:  
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Rekvizita č. 5:      Rekvizita č. 6:  

Účel:       Účel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekvizita č. 7:      Rekvizita č. 8:  

Účel:       Účel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Tvorba aktivít pre žiakov 

 

Úloha 

A/ Vytvorte aspoň jednu aktivitu, prostredníctvom ktorej žiakov oboznámite so slovnou zásobou, ktorá 
sa bude v príbehu vyskytovať.  

Názov aktivity: ______________________________________________________________________ 

Cieľ(e) aktivity: ______________________________________________________________________ 

Priebeh aktivity: _____________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Organizačná forma:__________________________________________________________________ 

Čas: _______________________________________________________________________________ 

Potrebné pomôcky: __________________________________________________________________ 

Metodické poznámky: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

B/ Vytvorte aspoň jeden „icebreaker“ s využitím drámy, prostredníctvom ktorého „pred pripravíte“ 
a naladíte žiakov na predstavenie, príbeh.   

Názov aktivity – „icebreaker“:__________________________________________________________ 

Cieľ(e) aktivity: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Priebeh aktivity: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Organizačná forma:__________________________________________________________________ 

Čas: _______________________________________________________________________________ 

Potrebné pomôcky: __________________________________________________________________ 

Metodické poznámky: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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C/ Vymyslite 5 spôsobov ako budete interaktívne zapájať žiakov do hry počas predstavenia. 

D/ Vytvorte 5 interaktívnych hier a komunikačných aktivít, ktoré zrealizujete so žiakmi po divadelnom 
predstavení za účelom rozvíjania ich komunikačných zručností.  

Názov aktivity č. 1: ___________________________________________________________________ 

Cieľ(e) aktivity: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Priebeh aktivity: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Organizačná forma:__________________________________________________________________ 

Čas: _______________________________________________________________________________ 

Potrebné pomôcky: __________________________________________________________________ 

Metodické poznámky: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Názov aktivity č. 2: ___________________________________________________________________ 

Cieľ(e) aktivity: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Priebeh aktivity: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Organizačná forma:__________________________________________________________________ 

Čas: _______________________________________________________________________________ 

Potrebné pomôcky: __________________________________________________________________ 

Metodické poznámky: ________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Názov aktivity č. 3: ___________________________________________________________________ 

Cieľ(e) aktivity: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Priebeh aktivity: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Organizačná forma:__________________________________________________________________ 

Čas: _______________________________________________________________________________ 

Potrebné pomôcky: __________________________________________________________________ 

Metodické poznámky: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Názov aktivity č. 4: ___________________________________________________________________ 

Cieľ(e) aktivity: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Priebeh aktivity: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Organizačná forma:__________________________________________________________________ 

Čas: _______________________________________________________________________________ 

Potrebné pomôcky: __________________________________________________________________ 

Metodické poznámky: ________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Názov aktivity č. 5: ___________________________________________________________________ 

Cieľ(e) aktivity: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Priebeh aktivity: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Organizačná forma:__________________________________________________________________ 

Čas: _______________________________________________________________________________ 

Potrebné pomôcky: __________________________________________________________________ 

Metodické poznámky: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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5  Realizácia divadelného predstavenia – reflexia 

Úloha 1: Pocity po predstavení 

Po zrealizovaní divadelného predstavenia a aktivít so žiakmi vyjadrite aspoň piatimi prídavnými 
menami ako ste sa cítili a prečo:  

Po predstavení a práci so žiakmi som sa cítil: 
1.  ______________________, lebo __________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
2. ______________________, lebo __________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
3. ______________________, lebo __________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
4. ______________________, lebo __________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
5. ______________________, lebo __________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

Úloha 2: Sebahodnotenie 

Prostredníctvom nasledovného dotazníka zhodnoťte svoje vystúpenie.  

Tab. 2 Sebahodnotenie 

Otázky Odpovede 

Ako hodnotíte Vašu prípravu – od učenia sa 
textov po prípravu rekvizít a miesta, kde 
divadelné predstavenie prebiehalo? 

 

 

 

 

 

 

Podarilo sa Vám dostatočne verne stvárniť hranú 
postavu? Prečo áno? Prečo nie?  
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Ako hodnotíte Váš jazykový prejav? Čo by ste na 
ňom do budúcna zlepšili?  

 

 

 

 

 

 

Ako hodnotíte predstavenie z hľadiska tímovej 
práce  so spolužiakmi?  

 

 

 

 

 

Úloha 3: Interakcia so žiakmi 

Prostredníctvom troch metaforických vyjadrení alebo prirovnaní opíšte aká bola interakcia so 
žiakmi/publikom.  

 
1. Naša interakcia so žiakmi bola  

 

 

 
2. Naša interakcia so žiakmi bola        

           
           
           
 
 

3. Naša interakcia so žiakmi bola 
           

 

 

 

 

 



29 

 

Úloha 4: Splnenie cieľov aktivít  

Vysvetlite, či sa podľa Vás ciele aktivít, ktoré ste so žiakmi po predstavení realizovali naplnili alebo nie.  

Ciele aktivity č.1 s názvom _______________________________ sa 

   splnili/nesplnili lebo 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ciele aktivity č.2 s názvom _______________________________ sa 

   splnili/nesplnili lebo 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ciele aktivity č.3 s názvom _______________________________ sa 

   splnili/nesplnili lebo 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ciele aktivity č.4 s názvom _______________________________ sa 

   splnili/nesplnili lebo 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ciele aktivity č.5 s názvom _______________________________ sa 

   splnili/nesplnili lebo 

_________________________________________________________________________________ 

 

Úloha 5: Prínos stáže 

Aký mala pre Vás táto stáž prínos z nasledovných hľadísk?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z jazykového 
hľadiska 
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Z didaktického 
hľadiska  

 

 

 

 

Z hľadiska 
rozvíjania 
sociálnych 
zručností 

 

 

 

Z hľadiska 
využívania 
drámy vo 
výučbe 

 

 

 

Z hľadiska 
rozvíjania 
iných zručností 
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6  Záverečná powerpointová prezentácia  

Pokyny pre vypracovanie záverečnej prezentácie 

 

Záverečnú prezentáciu vytvorte spoločne ako skupina a to podľa nasledovných požiadaviek: 

Časový limit: 20 minút 

Časti prezentácie:  
1. Úvod – predstavenie školy, na ktorej sa stáž realizovala, názvu príbehu, pre akú vekovú 

skupinu a akú úroveň žiakov bol príbeh vytvorený.  
2. Proces tvorby príbehu – ako ste tvorili scenár, rekvizity a pod.  
3. Icebreakers – aké zahrievacie aktivity ste si pre žiakov pripravili. 
4. Aktivity pre žiakov a spôsob interakcie so žiakmi – akým spôsobom ste zapájali žiakov a aké 

aktivity ste po predstavení s nimi zrealizovali. 
5. Problémy, ktoré počas stáže nastali a ako ste ich vyriešili. 
6. Didaktický prínos divadelného predstavenia a aktivít pre žiakov. 
7. Sebahodnotenie a návrhy na zlepšenie do budúcna. 
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Záver 

Stáž „Anglické divadlo pre žiakov mladšieho školského veku alebo nižšieho sekundárneho 
vzdelávania“ sa zameriavala na oboznámenie študentov s rôznymi aktivitami, ktoré cvičná škola 
v rámci predmetu anglický jazyk v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní realizuje, najmä so 
zameraním na využívanie naratívnych techník ako aj úroveň anglického jazyka žiakov, pre ktorých 
študenti/študentky pripravovali divadelné predstavenie v anglickom jazyku.   Študenti/študentky na 
základe vybraného príbehu vypracovali „scenár“, kulisy a interaktívne aktivity pre realizovanie divadla 
v anglickom jazyku. Zároveň si pripravili divadelné predstavenie, ktoré žiakom zahrali a žiakov taktiež  
interaktívne zapájali 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 študenti/študentky pripravili písomnú 
a fotografickú dokumentáciu prípravy a priebehu predstavenia. Svoje postrehy z predstavenia 
a realizovaných aktivít žiakov predstavili formou prezentácie na stretnutí s metodikom po ukončení 
stáže. 

Veríme, že prostredníctvom stáže a vypracovaním úloh z tejto publikácie si študenti učiteľstva 
anglického jazyka a literatúry osvojili potrebné kompetencie vo využívaní drámy vo výučbe anglického 
jazyka, ktoré budú následne používať vo svojej učiteľskej profesii.  



33 

 

Bibliografické odkazy 

Almond, M. (2005).Teaching English with Drama: How to use drama and plays when teaching – for the 
professional English language teacher  (Teaching English with Information Technology). Pavilion 
Publishing and Media Ltd, 2005. ISBN 978-1898789116 

Anderson, J. (2017). Teamwork: Interactive Tasks to Get Students Talking. Delta Publishing, 2017. 
ISBN  978-3125017320 

Animal Characters – A Drama Game for ESL Learners // Kids English Theatre. [video súbor] Dostupné 
na: https://www.youtube.com/watch?v=NW0tBXEv59k  

Berry, K. S. 2000. The Dramatic Arts  and Cultural Studies  Acting against the Grain. NY: Routledge, 
2000. ISBN 9780203906750 

Bolton, G. M. (1984). Drama as Education: An Argument for Placing Drama at the Centre of the 
Curriculum. Addison-Wesley Longman, 1984. ISBN 9780582361980 

Bräuer, G. (2002). Body and Language: Intercultural Learning Through Drama (Advances in Foreign and 
Second Language Pedagogy).  Praeger, 2002. ISBN: 978-1567506716 

Burke, A. F., O’Sullivan, J. C. (2002). Stage by Stage: A Handbook  for Using Drama in the Second 
Language Classroom. Heinemann Drama, 2002. ISBN 978-0325003801  

Cockett, S.,Fox, G. (1999). Keep talking!: learning English through drama, storytelling and literature. 
Krakow: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1999. ISBN 9788387513849 

Duchoňová, Z. (2014). Využitie drámy vo vyučovaní anglického jazyka. Bratislava: Metodicko-
pedagogické centrum, 2014. ISBN 978-80-565-0011-8.  

Elements of Screenplay Formatting [online] Screencraft [14.7.2021] Dostupné na: 
https://screencraft.org/2015/05/07/elements-of-screenplay-formatting/ 

ESL Drama Game for Children – Mirror Me//Kids English Theatre [video súbor] Dostupné na: 
https://www.youtube.com/watch?v=4qwb5d1AUGQ  

Fennessey, S. M. (1999). History in the Spotlight: Creative Drama and Theatre Practices for the Social 
Studies Classroom. Heinemann, 1999. ISBN 978-0325001616 

Fleming, M. (2001). Teaching Drama in Primary and Secondary Schools: An Integrated Approach. David 
Fulton Publishers, 2001. ISBN:  978-1853466885 

Harrison, L. (2002). Drama Links: Teaching Drama Within the English Framework. Hodder Murray, 
2002. ISBN 978-0340846544 

https://www.youtube.com/watch?v=NW0tBXEv59k
https://screencraft.org/2015/05/07/elements-of-screenplay-formatting/
https://www.youtube.com/watch?v=4qwb5d1AUGQ


34 

 

Heathfield, D. (2005). Spontaneous Speaking: Drama activities for confidence and fluency (Delta 
Professional Perspectives). Ernst Klett Sprachen, 2005. ISBN 978-3125016064 

Ice-Breakers for ESL – Clap, Clap Name // Kids English Theatre. [video súbor] Dostupné na: 
https://www.youtube.com/watch?v=lAkbAzj9wRU 

Javorčíková, J. a kol. (2013). Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka 2. Banská 
Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. ISBN 978-80-557-04845 

Koťátková, S., Bláhovák a kol., 1998. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum. ISBN 
80-7184-756-9 

Machková, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS, 1998. 199 s. ISBN 80-7068-103-9. 

Machková, E. 2004. Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací. In 
Majzlanová, K. Dramatoterapia v liečebnej pedagogike. Bratislava: Iris, 2004. ISBN80-89018-65-3. 
s. 2-196. 

Šaling, S., Ivanová-šalingová, M., Maníková, Z. 2000. Slovník cudzích slov. Bratislava: Samo, 2000. ISBN 
80-967524-6-4 

Zelina, M. (2000). Alternatívne školstvo. BratislavA: Iris, 2000. ISBN 80-88778-98-0 

 

 
 



35 

 

Zoznam tabuliek  

Tab. 1 Krúžky ponúkané cvičnou školou žiakom ...................................................................... 15 

Tab. 2 Sebahodnotenie ............................................................................................................ 27 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglické divadlo pre žiakov mladšieho 
školského veku alebo nižšieho 
sekundárneho vzdelávania  

  
© Autor 
Kristína Hankerová 
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra anglického jazyka a literatúry 
2021 
  

Dielo je vydané pod medzinárodnou licenciou Creative Commons CC BY 
Commons Attribution 4.0. Viac informácií o licencii a použití diela: 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

  
Vydala Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK  
  
Technický redaktor: Ing. Roman Joštiak  
Grafický návrh obálky: Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.  
Za jazykovú stránku zodpovedá autor. 
Rozsah 36 strán, 1,80 AH, prvé vydanie, vyšlo ako elektronická publikácia. 
 
ISBN 978-80-223-5223-9 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	1   Využívanie drámy vo výučbe anglického jazyka
	1.1 Základná terminológia
	1.2 Dramatické metódy a aktivity využívané na hodinách anglického jazyka
	1.3 Prínos dramatických aktivít

	2  Úvodný seminár – aktivity, zadania
	2.1  Didaktické znalosti o využívaní drámy vo výučbe anglického jazyka
	2.2 Aktivity a dramatické techniky využívané vo výučbe cudzích jazykov
	2.3 Brainstorming, návrhy témy a názvu vlastného príbehu

	3  Hospitácia na škole, oboznámenie sa so školou, učiteľmi anglického jazyka a žiakmi
	3.1 Materiálne vybavenie školy a krúžková činnosť na škole
	3.2 Podujatia organizované školou a na škole
	3.3 Pripravenosť učiteľov na využívanie drámy vo výučbe anglického jazyka
	3.4 Spoznajte „svojich žiakov“

	4  Príprava divadelného predstavenia
	4.1 Tvorba príbehu
	4.2 Tvorba aktivít pre žiakov

	5  Realizácia divadelného predstavenia – reflexia
	6  Záverečná powerpointová prezentácia
	Zoznam tabuliek

