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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 

Siedme stretnutie pedagogického klubu sa uskutočnilo dňa 03.12.2020. Zúčastnili sa na ňom všetci 

členovia pedagogického klubu. Koordinátorka pedagogického klubu oboznámila členov s programom 

stretnutia, ktorým bola dramatizácia textu. 

Kľúčové slová:  

dramatizácia textu, hranie rolí, scénky, pantomíma  
 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

Hlavné body a témy stretnutia: 

1. Zahájenie stretnutia 

2. Dramatizácia textu 

3. Záver stretnutia 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

Mgr. Beatrix Bujáková, koordinátorka pedagogického klubu, zahájila stretnutie a privítala všetkých 

členov pedagogického klubu. Obsah tohto stretnutia tvorila dramatizácia textu. 



Pedagógovia sa zhodli v tom, že pri dramatizácii  žiaci text verne alebo voľne reprodukujú podľa 

úloh,  pohybujú sa v priestore, využívajú gestá a mimiku. Keďže každý pedagóg, ktorý učí extra 

hodiny musí pracovať s textami, preto aj pri dramatizácii vychádza z textu, ktorý žiaci čítali na 

vyučovaní. Takouto formou si  upevňujú vedomosti, rozvíjajú si slovnú zásobu, uvedomujú si 

konanie postáv a podobne. K dramatizácii patrí okrem iného aj hranie rolí a scénky. Hranie rolí na 

rozdiel od scénky nemá vopred pripravený scenár. Je zadaná iba situácia a úlohy, ktoré majú účastníci 

zahrať, tento typ dramatizácie sa využíva hlavne na hodinách dejepisu a občianskej náuky.  Pri 

scénkach je scenár vopred pripravený, preto sa scénky využívajú najmä na hodinách slovenského 

jazyka. Samozrejme žiaci si  môžu scenár napísať sami. Scenár by nemal byť úplne podrobný, aby 

žiaci v dostatočnej miere využívali svoju fantáziu.  

Pri dramatizácii postupujeme tak, že žiakov najprv uvedieme do dramatickej situácie čítaním  alebo 

prerozprávaním deja, potom rozdelíme triedu do skupín. Určíme časový limit, usmerňujeme žiakov, 

ak to potrebujú. Po uplynutí časového limitu vyzveme žiakov, aby predviedli svoju dramatizáciu. 

Záver patrí spoločnému hodnoteniu nielen výkonu, ale aj charakterov. Učiteľ  môže  pri dramatizácii 

zadávať žiakom aj rôzne úlohy, ktoré  buď súvisia s prečítanou ukážkou. Tieto úlohy dávame 

väčšinou tým žiakom, ktorí práve nerobia dramatizáciu – napr. čo by si ty robil/a v ich situácii, čo by 

si zmenil/a, ako hodnotíš scénku, atď. 

Žiaci prečítanú ukážku môžu zahrať aj ako pantomíma. Pantomímu môžeme zaviesť do vyučovania 

v rámci opakovania po prebratí tematického celku, napr. vo forme hádaniek, keď trieda háda, o ktorú 

učebnú látku, udalosť, jav, príbeh ide.  Dramatizáciu alebo pantomímu môžu žiaci robiť 

predovšetkým na literárnej výchove, ale aj na dejepise, občianskej náuke má svoje miesto. Na 

literárnej výchove môžu žiaci dramatizovať prečítanú ukážku, na dejepise si môžu priblížiť určité 

obdobie pomocou dramatizácie vtedajších zvykov alebo určitých udalostí. Občianska náuka priam 

ponúka množstvo tém na dramatizáciu, napr. vzťahy v rodine, správanie v spoločnosti, protidrogová 

problematika, spôsoby komunikácie a podobne. 

13. Závery a odporúčania: 

Členovia pedagogického klubu sa podelili o svoje skúsenosti.  

Odporúčania: 

1. používať dramatizáciu, hranie rolí, scénky vo vyučovaní 

2. Mgr. Gabriela Ivanics pripraví prezentáciu na tému vizuálna kultúra 
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Prezenčná listina 

Miesto konania stretnutia: ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

Dátum konania stretnutia: 03.12.2020 

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PaedDr. Silvia Tóthová  ZŠ Károlya Szemerényiho 

s VJM 

2. Mgr. Beatrix Bujáková  ZŠ Károlya Szemerényiho 

s VJM 

3. Mgr. Lívia Vanya  ZŠ Károlya Szemerényiho 

s VJM 

4. Mgr. Gabriela Ivanics  ZŠ Károlya Szemerényiho 

s VJM 

5. Mgr. Tímea Vaňa  ZŠ Károlya Szemerényiho 

s VJM 

6. Mgr. Beáta Győri  ZŠ Károlya Szemerényiho 

s VJM 

 



 

 

 

 

 

 


