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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

 Dramatoterapia- práca s informáciami „Skrytými v texte“ v dramototerapii. Práca s textami biografií 

slávnych ľudí , tvorenie otázok  a úsudku pri práci s textom 

 

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1/ úvodné privítanie, naladenie, 

2/ predstavenie programu, zhrnutie práce z minulého stretnutia 

3/ Divadlo-práca s informáciami v biografiách 

4/ praktické cvičenie – práca s textom – tvorenie a  prehlbovanie úsudku na základe 

dramatoterapeutického cvičenia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zhrnutie: 

 Práca s biografiami slávny osobností je súčasťou kurikula vyšších ročníkov. Na začiatku tohto 

stretnutia sme si pripomenuli aké rôzne biografie osobností sme spomínali, čítali, prípadne priniesli 

ako tému na projekty pre žiakov 7-meho až 9-teho ročníka. Akú atmosféru to tvorí, aké otázky to 

v žiakoch vyvoláva. Ako pracujeme s týmito otázkami.  

Videli sme, že biografie inšpirujú žiakov k prekračovaniu vlastných hraníc a preto sme skúmali ako je 

možné túto prácu podporiť divadelnými a dramatoterapeutickými aktivitami. 

Zobrali sme si dve zaujmavé biografie – Nikolu Teslu a Steva Jobsa – dve osobnosti z podobnej 

oblasti. A najskôr sme sa len pokúšali hľadať inšpiratívne faktory v ich živote. Nachádzali sme 

momenty, ktoré by mohli byť pre žiakov príťažlivé a ako na ne poukázať formou, ktorá sa nevnucuje. 

Potom sme si zobrali za úlohu zahrať ich charakter. K tomu nám slúžili niektoré podrobné informácie 

v textoch, kde tieto osobnosti prekonávali krízu, alebo konflikty s ľuďmi, ktorí ich obklopovali.  

V malých skupinkách sme skúšali vytvoriť drobné etudy, v ktorých sa tieto chvíle ich života 

zobrazovali a na základe prirodzených spontánnych reakcii sme sa snažili porozumieť hĺbke 

charakteru týchto postáv. 

Následne sme sa ponorili ešte hlbšie s technikou Zrkadlo – sme skúmali ďalšie možno vlastnosti 

týchto postáv, pre ktoré sme nemali v texte podklady, ale ktoré sa dali rozoznať z postojov, výrokov, 

vnútorných giest z predchádzajúceho cvičenia. 



Následne sme si tieto etudy predstavili navzájom a diskutovali o tomto zážitku. Spísali sme si aké 

nové vrstvy osobnosti sme objavili pomocou tohto cvičenia, ako aj, čo sme objavili o sebe. 

 

12. Závery a odporúčania: 
- Zaoberali sme sa biografiami slávnych osobností a pomocou divadelných etud sme si prehlbovali 

empatický vhľad do týchto osobností. 
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Prior i tná os:  Vzdelávanie  

Špeci fický c ieľ :  1.1.1  Zvýšiť inkluz ívnosť a  rovnaký pr ístup ku 

kvali tnému vzdelávaniu a  zlepšiť výsledky a 

kompetencie  det í  a  žiakov  

Prij ímateľ:  Súkromná základná ško la waldor fská,  Brat i slava ,  

Vihor latská  10,  ďalej  len SZŠW  

Názov projektu:  Inkluzívna škola  ako  uč iac a  sa organizácia  

Kód ITMS projektu:  312011R551  

Názov pedagogického klubu:  Klub učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 

PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: SZŠW, Vihorlatská 10, Bratislava 

Dátum konania stretnutia: 14. 11. 2019 

Trvanie stretnutia: od 15. 00 hod do 18.00 hod. 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Veronika Mihóková  SZŠW 

2. Zuzana Bugárová  SZŠW 

3. Dáša Czéreová  SZŠW 

4. Zuzana Bajusová  SZŠW 

5. Ivana Bartovičová  SZŠW 

6. Slávka Šebová  SZŠW 

7. Xenia Činčurová   SZŠW 

8. Martin Malgot  SZŠW 

9. Soňa Sládková  SZŠW 

10. Miroslava Tagar   SZŠW 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.    

2.    

3.    

 

 

 


