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ABSTRAKT
Diplomová práce se zabývá výzkumem, jež porovnává efektivitu a rozdíl dvou
protikladných metod užívaných ve školním prostředí. „Metody a techniky dramatické
výchovy v kontrastu klasické metody frontální výuky.“ Cílem této práce je zjistit, zda
jednotlivé metody mají vliv, a jak moc rozdílný, pro lepší či horší pochopení a
zapamatování dané látky.
Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se snaží
nastínit zadanou problematiku z odborného hlediska, pracuje především s odbornou
literaturou. A vytváří tak základ pro praktickou část. Praktická část si nejprve klade
výzkumné otázky a volí výzkumné metody.
Jako výzkumná metoda je zvolena analýza testů vytvořených na základě odučených lekcí.
Východiskem pro praktickou část je kniha „Staré řecké báje a pověsti“ od Eduarda Petišky,
v níž jsem se zaměřila na jednu konkrétní báji „Trója“. Konec praktické části patří
zreflektování průběhu lekcí a „poznání“, kterého bylo dosaženo díky výzkumu. V závěru
bude provedeno shrnutí a vyhodnocení výzkumných otázek.

KLÍČOVÁ SLOVA
Metody výuky. Dramatická́ výchova. Práce s textem. Lekce. Rozdíly.

ABSTRACT
A diploma thesis is concerned with research. The research is focused on compare of
effectiveness and differences of two opposite techniques, which are using in school
environment. Methods and techniques of drama in contrast of clasics method of frontal
teaching. A primary aim of diploma thesis is finding out, if these particular methods has
got influences for better or worst understanding and remembering subject metter and how
big are these influences.
The diploma thesis is devided on two parts. First is theoretics and second is practics part.
Thoretics part is making efforts to sketch these problematics of technical viewpoint. It is
woking mainly with specialized literature. Theoretics part is creating foundations for
practics part. Practics part is asking about researches questions first and choosing
exploratives methodes for research.
Like researchs method is selecting of analysis of tests from children from both of classes.
Test was created on the basis of taked places of lessons. Starting point for practics part was
book names „Old greece mythos and legends“ from author Eduard Petiška. In this book I
choosed one of them. Choosed legend is „Trója“. The end of practics part is reflecting of
lessons and knowledges, which was achiaved in this research. In the end will be maked
summary and assessments of researchs questions.
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Obsah
Úvod ...................................................................................................................................... 8
Teoretická část ....................................................................................................................... 9
1

Organizační formy výuky .............................................................................................. 9

2

Metody výuky ................................................................................................................ 9
2.1

Obecné znaky metod výuky .................................................................................. 10

2.2

Třídění metod výuky ............................................................................................. 10

2.2.1

Frontální výuka, práce s textem ..................................................................... 12

2.2.2

Dramatická výchova ...................................................................................... 13

2.3

Techniky ............................................................................................................... 24

Praktická část ....................................................................................................................... 25
1

2

Úvodní část .................................................................................................................. 25
1.1

Frontální výuka ..................................................................................................... 25

1.2

Dramatická výchova ............................................................................................. 27

Hlavní část ................................................................................................................... 28
2.1

Trója – upravený text k práci ................................................................................ 28

2.2

Frontální výuka ..................................................................................................... 34

2.2.1

1. Hodina – ČTENÍ ........................................................................................ 34

2.2.2

2. Hodina – ČTENÍ ........................................................................................ 39

2.3

3

Dramatická výchova ............................................................................................. 43

2.3.1

Lekce DRAMATICKÉ VÝCHOVY I. ......................................................... 43

2.3.2

Lekce DRAMATICKÉ VÝCHOVY II. ........................................................ 47

2.3.3

Lekce DRAMATICKÉ VÝCHOVY III. ....................................................... 50

Závěrečná část ............................................................................................................. 52
3.1

Test ........................................................................................................................ 52

3.2

Reflexe realizovaných lekcí .................................................................................. 52

Závěr – zodpovězení výzkumných otázek........................................................................... 55
Seznam použitých informačních zdrojů .............................................................................. 56
Seznam příloh ...................................................................................................................... 58

Úvod
Je všeobecně známo, že již v dobách školy Jana Amose Komenského byl kladen důraz na
názorné vyučování a vyučování formou prožitku. Dítě si díky tomu je schopno
zapamatovat mnohem lépe věci a informace, jež mu jsou zprostředkovávány. Dítě dychtí
po nových zážitcích, vše velmi dobře vstřebává a instinktivně má touhu učit se. A na nás
je, abychom mu k tomu utvářeli vhodné, bezpečné a podnětné prostředí.
S názorným, zkušenostním vyučováním jde podle mě ruku v ruce dramatická výchova a je
k tomu ideálním nástrojem. Od počátku studia mi připadal tento obor velmi zajímavý a
atraktivní, ač jsem s divadlem ani ničím podobným žádnou zkušenost neměla. Dnes v ní
spatřuji obrovský přínos a je podle mě více než dobré, že se začíná čím dál tím více
zařazovat jako samostatný předmět vedle ostatních výchov.
Jelikož jsem od přírody trémistka, byla pro mě volba dramatické výchovy malou osobní
výzvou. A teď v závěru studií mohu říci, že to byla nejlepší volba. Sama jsem na sobě
mohla pozorovat skutečný přínos tohoto předmětu například v oblasti osobnostní.
Budování vlastního sebevědomí, nebo rozvoj empatické stránky.
Během studií na fakultě jsme mnohokrát slyšeli, že je nutné zařazovat názorné ukázky,
aktivity a činnosti, kde si děti budou moct problematiku takzvaně „osahat“. Akorát nikdy
jsem neměla možnost zhodnotit rozdíl ve výsledcích dětí, které se učily formou prožitku
oproti těm dětem, u kterých probíhalo vyučování klasicky.
Proto ve své práci budu porovnávat dvě třídy dětí, které budu učit obsahově stejnou látku v
úvodu, poté se seznámíme se starou řeckou bájí a pověstí o Tróji a mě v závěru bude
zajímat co a jak podrobně si děti byly schopné zapamatovat. A abych mohla porovnat
rozdíl mezi klasickým a zážitkovým vyučováním, budu jednu třídu pomocí frontální výuky
a druhou pomocí metod a technik dramatické výchovy.
Ve výsledcích budu hodnotit konkrétní informace jak z hodiny úvodní, tak z pověsti o
Tróji. K porovnávání použiji písemné testy, které budou shodné pro obě třídy.
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Teoretická část
1

Organizační formy výuky

Jedná se o vnější činitele vzdělávání. Spolu s metodami jsou základem pro úspěšný průběh
výuky. (Průcha, 2009) Autor klasifikoval organizační formy z několika hledisek.
Podle vztahu osobnosti studenta na individuální výuku, která probíhá mezi jedním žákem a
učitelem. Při hromadné – frontální výuce učitel řídí učební činnost všech žáků najednou.
Děti stejného věku probírají stejnou látku, dělají stejné úlohy ve stejném čase. Projektová
výuka spočívá v tom, že třída pracuje na řešení úkolu. Během skupinové výuky je třída
rozdělena do menších skupin podle určitých kritérii. Při této výuce dochází k vzájemné
komunikaci mezi žáky.
Podle charakteru výukového prostředí a organizace práce, které probíhají ve třídě (klasická
třída s lavicemi, tabulí a další didaktickou technikou), dále může být výuka v odborné
učebně (v knihovně, v počítačové učebně, v laboratoři, ...), ve školní dílně, či na pozemku
(např. učební praxe). Může mít podobu vycházky a exkurze nebo formou samostatné práce
studentů (domácí úkoly, ročníkové práce, projekty, studentské soutěže).
Další třídění je z hlediska délky trvání. Základní výuková jednotka trvá zpravidla 45 minut.
Vícehodinová výuková jednotka má např. 90 nebo 180 minut.

2

Metody výuky

Pojem metoda je odvozen z řeckého „methodos“ a znamená obecný postup, způsob, cestu.
Výuková metoda je jednou ze základních didaktických kategorií a představuje
„koordinovaný systém činností učitele vedoucí žáka kdosažení stanovených vzdělávacích
cílů“ (Průcha a kol., 2003, s. 287). Přitom výukovou metodu nelze považovat jenom za
nástroj v rukou učitele, ale jako spojnici možných interakcí mezi učitelem a žákem.
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2.1 Obecné znaky metod výuky
Čím se výuková metoda vyznačuje? Již v 70. letech 20. století se pokusil přední český
didaktik J. Mojžíšek (1975) formulovat hlavní kritéria, která by měla výuková metoda
splňovat. Dle něj má být metoda:
-

informačně nosná (tj. předá nezkreslené plnohodnotné informace a dovednosti)

-

formativně účinná (tj. rozvíjí poznávací procesy)

-

racionálně a emočně působivá (tj. strhne, aktivizuje žáka k prožitku učení a
poznávání)

-

respektující k systému vědy a poznávání

-

výchovná (tj. rozvíjí morální, sociální, pracovní a estetický profil žáka)

-

přirozená ve svém průběhu a důsledcích

-

použitelná v praxi, ve skutečném životě (tj. přibližuje školu životu); adekvátní k
žákům

-

adekvátní k učiteli

-

didakticky ekonomická

-

hygienická.

2.2 Třídění metod výuky
Nejvíce jsem se ztotožnila s klasifikací J. Maňáka (1990), proto ji uvádím. Jedná se
pravděpodobně o nejznámější třídění metod výuky. Lze ji považovat za velmi důležitou
klasifikaci výukových metod, která je v české didaktice preferována. Tuto snad
nejkomplexněji pojatou taxonomii publikoval v roce 1990. Autor výukové metody člení
podle několika aspektů:
1. Aspekt didaktický – metody z hlediska pramene poznání a typu poznatků
1.1. metody slovní:
1.1.1. monologické metody (popis, vysvětlování, vyprávění, přednáška)
1.1.2. dialogické metody (rozhovor, diskuse, dramatizace)
1.1.3. metody práce s učebnicí, knihou
1.2. metody názorně demonstrační:
1.2.1. pozorování předmětů a jevů
1.2.2. předvádění (předmětů, modelů, pokusů, činností)
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1.2.3. obrazů statických
1.2.4. projekce statická a dynamická
1.3. metody praktické
1.3.1. nácvik pohybových a pracovních dovedností
1.3.2. žákovské laborování
1.3.3. pracovní činnosti (v dílnách, na pozemku)
1.3.4. grafické a výtvarné činnosti.
2. Aspekt psychologický – metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků
2.1. metody sdělovací
2.2. samostatné práce žáků
2.3. badatelské a výzkumné.
3. Aspekt logický – struktura metod z hlediska myšlenkových operací
3.1. postup srovnávací
3.2. postup induktivní
3.3. postup deduktivní
3.4. postup analyticko-syntetický.
4. Varianty metod z hlediska fází výuky
4.1. metody motivační
4.2. metody expoziční
4.3. metody fixační
4.4. metody diagnostické
4.5. metody aplikační.
5. Aspekt organizační - varianty metod z hlediska výukových forem a prostředků
5.1. kombinace metod s vyučovacími formami
5.2. kombinace metod s vyučovacími pomůckami (Maňák, 1990).
Třídění J. Maňáka je dosti podrobné. Existuje spousta dalších klasifikací a všechny si jsou
vzájemně obsahově velmi podobné.
Další klasifikakace, kterou uvádím je od Vojtěcha Žáka, ta je sice méně obsáhlá, nicméně
zachycuje vše podstatné. Autor ji prezentuje jako:
1. vysvětlování (výklad) učitele
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2. práce s textem
3. rozhovor
4. názorně-demonstrační metody
5. dovednostně-praktické metody
6. aktivizující metody
7. komplexní metody
Pro můj výzkum budou stěžejní pouze dvě. Metoda práce s textem a komplexní dramatická
metoda. Práce s textem je metoda založená na zpracování textových informací, jejichž
využití směřuje k osvojení nových poznatků, k jejich rozšíření, prohloubení a upevnění.
Patří sem zejména práce s učebnicemi, učebními texty, příručkami,

encyklopediemi,

odbornou i krásnou literaturou, učení z textů zprostředkovaných elektronickými médii
(např. internetem) a také práce s textem, který vytvořili sami žáci (výpisky, vlastní literární
tvorba apod.).
Práce s textem spočívá nejenom v osvojení prezentovaných informací, ale hlavně v
postupném vytváření a zdokonalování dovedností žáků využívat textových informací při
řešení různě náročných úloh a problémů.
Výuka dramatem spočívá v hraní rolí a následné diskuze. Její účastníci jsou vedeni k
představování si, hraní (předvádění), prožívání a reflektování lidské zkušenosti
(charakterů, situací). Drama ve vzdělávacím procesu umožňuje vytvářet životní příběhy a
rozvíjí představivost.
2.2.1

Frontální výuka, práce s textem

Podkladem mi sloužila publikace J. Maňáka a V. Švece „Výukové metody“. Jedná se o
klasickou výukovou metodu slovního druhu. Tato metoda patří k nejstarším používaným
metodám vůbec. Dětem je práce s textem velice blízká, jelikož ji využívají prakticky
denně, například v učebnicích, v knihách a časopisech. Je založena na zpracování
textových informací, jež jsou nositelem nové znalosti.

Ovládá-li žák práci s textem,

zvyšuje se jeho učební aktivita.
Prací s textem obvykle rozumíme výukovou metodu založenou na zpracovávání textových
informací, jejichž využití směřuje k osvojení nových poznatků, k jejich rozšíření a
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prohloubení, popř. k jejich upevnění, fixaci (viz např. různé souhrny v učebnicích). Jde o
metodu, v níž dominuje žákovo učení (proto se setkáváme také s termínem „učení z
textu"), podporované v řadě didaktických situací učitelem. Prostřednictvím textu však žák
získává podněty i ke svým dalším samostatným aktivitám, např. k pozorování,
experimentování atp. Práce s textem

tedy spočívá nejenom v zapamatování

prezentovaných informací, ale zejména v postupném vytváření a zdokonalování dovedností
žáků využívat textových informací při řešení různě náročných úloh a problémů.
Metoda práce s textem nemá vést jen k osvojení si technické nebo metodické dovednosti,
ale zahrnuje též vytvoření pozitivního postoje a vztahu ke knize vůbec.
2.2.2

Dramatická výchova

Co je dramatická výchova:
Definice dramatické výchovy najdeme nepřeberné množství, podle mě dramatická
výchova je prostředek, kde si lze vyzkoušet situace nanečisto. Dítě má možnost učit se
v nich jednat a koukat na věci z několika úhlů pohledu. Dramatická výchova je velmi
rozmanitým nástrojem v rukách pedagogů.
Uvádím několik definic od vybraných autorů významných pro dramatickou výchovu.
„Dramatická (resp. divadelní) výchova je systém řízeného, aktivního, uměleckého,
sociálního a antropologického učení dětí či dospělých, založený na využití základních
principů a postupů dramatu a divadla se zřetelem na:
jedné straně:
ke kreativně-uměleckým (divadelním a dramatickým)
a k pedagogickým (výchovným i formativním) požadavkům
a na druhé straně:
k bio-psycho-sociálním podmínkám (individuálním i společným moţnostem dalšího rozvoje
zúčastněných osobností).“ (Valenta, J., 2008, s. 40)
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Dramatická výchova je: „učení zkušeností, tj. jednáním, osobním, nezprostředkovaným
poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální reálnou praxi zúčastněného
jedince. Je založena na prozkoumávání, poznávání a chápání mezilidských vztahů, situací
a vnitřního života lidí současnosti i minulosti, reálných i fantazií vytvořených. Toto
prozkoumávání a poznávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry v roli,
dramatického jednání v situaci. Je to proces, který může, ale nemusí vyústit v produkt
(představení). Cíle dramatické výchovy jsou pedagogické, prostředky dramatické."
(Machková, E., 1998, s. 32)
V příspěvku na metodickém portálu Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání máme od dalšího autora definici dramatické výchovy tohoto znění: „jeden z
pěti oborů estetické výchovy a výchovy uměním (vedle výchovy literární, výtvarné, hudební
a pohybové, resp. taneční);
pedagogická disciplína, která využívá některých prostředků a postupů divadelního umění,
protože pracuje především s mezilidskými vztahy, sesituacemi (v nichž se mezilidské vztahy
projevují) a s přeměnou, přeměňováním, které vychází z dětem vlastního, přirozeného
hraní "jako"; podstatou této přeměny je jednání, jímž se účastníci hry a vše, co je její
součástí (prostor, předměty, zvuky), stávají něčím nebo někým jiným, než ve skutečnosti
jsou; to hráčům umožňuje vytvářet fiktivní svět - dramatické postavy, děje a prostředí - a
vědomě s ním pracovat;
učení především přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání; nabývání životní
zkušenosti tím, že hledáme řešení nastoleného problému (situace) nejen intelektem, ale i
se zapojením těla a emocí;
systém činností, které jsou cíleně řazeny nebo strukturovány do smysluplných celků
(vyučovací hodina, blok nebo série vyučovacích hodin, projekt; specifickým typem projektu
je tzv. školní nebo také procesuální drama, které zpracovává buď příběh, nebo nabízí
prozkoumávání určitého problému).“ (Provazník, J., 2005, [cit. 2011-10-27])
Další významná autorka definovala dramatickou výchovu jako:

„jeden z pěti oborů

estetické výchovy (vedle výchovy literární, výtvarné, hudební a pohybové),
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výchovná disciplína, která využívá některých prostředků a postupů divadelního umění,
učení především přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání, nabývání životní
zkušenosti tím, že hledáme řešení nastoleného problému (situace) nejen intelektem, ale i
intuicí se zapojením těla a emocí.“ (Koťátková, S., 1998, s. 49)
Využití dramatické výchovy je opravdu široké. Aktéři si díky metodám dramatické
výchovy mohou vyzkoušet jednání, role a pozice v situacích nanečisto. Učí se na věci
koukat z různých úhlů pohledu a díky získaným zkušenostem si formují svou osobnost, učí
se jednat v nepředvídatelných situacích a být empatický. Proto dramatická výchova začíná
mít nejen ve školním prostředí své neodmyslitelné místo.
Cíle dramatické výchovy
Josef Valenta (2008) rozdělil cíle, do oblasti umělecko-výchovné, věcného vzdělávání,
osobnostní, sociální a etické.
V umělecko-výchovné oblasti je nutné rozvíjet schopnosti a dovednosti jako senzorické a
interpretační ve vztahu k umění, expresivní a symbolické vyjadřování, schopnost hrát
v roli, improvizovat v dramatické situaci, schopnost využívat dalších prostředků divadla ke
hře nebo schopnost hodnotit divadelní umění.
V oblasti věcného vzdělávání jde o znalosti o životě, světě, o člověku, o vztazích, o
problémech, porozumění těmto jevům a pojmům popisující tyto jevy. Cíle mohou být
z oblasti antropologické, psychologické, sociologické či etické.
V oblasti osobnostní rozvíjet tvořivost, senzorické a motorické schopnosti, soustředění a
zaměření, představivost a fantazii, emocialitu a například sebepoznání.
Z oblasti sociální rozvíjíme cit pro situaci, komunikační schopnosti, sociální inteligenci a
empatii či kooperaci a schopnost pomáhat.
V té etické nám jde zejména o senzitivitu a vnímavost vůči existenci etických problémů,
postoje k etickým otázkám, hodnotové žebříčky či mravní vlastnosti.
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Jaroslav Provazník (1998) dělí cíle do čtyř okruhů. Ve výsledku se jedinec stane člověkem
orientujícím se v sobě (ve své psychofyzické organizaci) a ve světě:
1. v oblasti sociálních vztahů,
2. v oblasti lidské práce a tvořivosti,
3. v oblasti přírodní a ekologické,
4. v oblasti kulturní,
5. v etických hodnotách.
člověkem kompetentním, schopným používat dovednosti a poznatky aktivně, tvořivě a
odpovědně;
člověkem schopným stálého seberozvíjení a adaptace, odolným vůči neustálým změnám,
které s sebou moderní společnost přináší;
člověkem vědomým si svých možností a limitů, člověkem zdravě sebevědomým, ale
současně pokorným, člověkem, který je schopen sám sebe vnímat jako součást světa, jež
ho v mnohém přesahuje.
Eva Machková (2007) zformulovala cíle dramatické výchovy ve třech rovinách:
1. v rovině dramatické
1.1. dovednosti v dramatické oblasti (hra v roli, výstavba celku, výrazové prostředky)
1.2. vědomosti o dramatických aktivitách a divadle (dramaturgie, historie, teorie)
2. v rovině sociální
2.1. struktura skupiny, její dynamik, vztahy ve skupině, kooperace
2.2. života, světa, lidí
3. v rovině osobnostní
3.1. psychické funkce (pozornost, vnímání, obrazotvornost, myšlení, komunikace,
emoce, vůle)
3.2. shodnosti (inteligence, tvořivost, speciální schopnosti) a příslušné dovednosti c)
motivace, zájmy
3.3. hodnotový žebříček, postoje.
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Podoby dramatické výchovy
Dramatickou výchovu ve školním prostředí můžeme nalézt buď jako samostatný předmět,
nebo jako metody a techniky využívané při vyučování.
Dramatickou výchovu realizujeme pomocí uplatňování jejich metod ve vzdělávacích
oblastech a oborech školního kurikula.
Stěžejními metodami, je rolová hra a improvizace, patří mezi nejvíce využívané metody při
školní výuce.
„Pro dramatickou výchovu je zásadní společné konání. Divadlo je jevem společenským, je
komunikací. Stejně tak mnohé činnosti dramatické výchovy jsou založeny na společné
tvorbě. I v případě, že vycházejí z individualizovaných forem práce. Dramatická výchova
počítá s kooperativními modely práce, s budováním akceptace, respektu a prosociálních
vazeb.“ (Marušák, R., Králová, O., Rodriguezová, V., 2008, s. 14)
Dramatická výchova ve školách však v porovnání s ostatními předměty nemá stále stejně
významné místo. J. Provazník (2005) zaznamenal její tři základní podoby:
Dramatická výchova se statusem doplňujícího vzdělávacího oboru RVP ZV realizovaná
jako povinný, povinně-volitelný nebo volitelný předmět může směřovat k jevištnímu
(divadelnímu nebo přednesovému) tvaru, nebo může mít podobu interní dramatickovýchovné práce, která nepočítá s jevištním tvarem (dramaticko-výchovné aktivity ve třídě
jsou určeny výhradně účastníkem, nikoliv divákem).
„Kromě samostatného předmětu může být dramatická výchova do školní výuky
zařazená jako metoda práce použitelná v kterémkoli vyučovacím předmětu nebo jako
pedagogický princip, jenž prostupuje veškerým vyučováním.“
(Pavlovská, M., 2002, s. 6)
Dramatickou výchovu lze spatřovat „jako zájmovou činnost v různých výchovných
zařízeních (školních družinách nebo zařízeních speciálně pedagogických, v divadelních,
loutkářských a recitačních souborech, v literárně dramatickém oboru základní umělecké
školy nebo v centrech volného času, klubech a institucích určených dětem a mladým lidem
sociálně, fyzicky, smyslově a mentálně handicapovaným), je postavena na dobrovolné
docházce a její přednosti spočívají především v ochotě dětí podílet se na činnosti mimo
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okruh svých povinností, tudíž se zde objevuje velmi důležitá vnitřní motivace.“
(Machková, E., 1998, s. 174)
Dramatická výchova na ZŠ Táborské
Na webových stránkách školy se lze dočíst, že: „Vzdělávací oblast Umění a
kultura umožňuje jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou
součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu jako procesy i výsledky duchovní
činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází
k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence jako neoddělitelnou součást
každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění jako proces
specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě
a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými
prostředky. V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena
vzdělávacími předměty Hudební výchova, Výtvarná výchova a Dramatická výchova, kterou
zařazujeme do všech ročníků. Má své přesahy do dalších předmětů oblastí Člověk a
společnost, Člověk a zdraví a Jazyk a jazyková komunikace.“
Předmět je vyučován ve všech ročnících I. i II. stupně v časové dotaci 0,5 hodiny
týdně, vyjma 1. ročníku s 1 hodinou týdně. Na I. stupni byla výuka posílena o 3 disponibilní
hodiny. Třída se zpravidla dělí na polovinu. Výuka většinou probíhá v divadelním sále
školy.
Při práci s dětmi se využívá některých prostředků a postupů divadelního umění,
obsah výuky je zaměřen na sebepoznání jedince, mezilidské vztahy, prohlubování empatie
ve skupině. Dramatická výchova rozvíjí dovednosti z oblasti smyslového vnímání,
představivost, fantazii, schopnost pracovat s hlasem a tělesným těžištěm.
Učení je realizováno přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání, řešení
nastoleného problému se hledá nejen intelektem, ale i zapojením těla a emocí.
V rámci dramatické výchovy se realizuje vzdělávací obsah doplňujícího vzdělávacího
oboru Dramatická výchova a části vzdělávacích obsahů vzdělávacích oborů Český jazyk a
literatura, Hudební výchova a Výchova ke zdraví. Těsná souvislost je také s některými
tématy vzdělávací oblasti Člověk a společnost.
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Dále jsou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova
demokratického občana, Multikulturní výchova a Mediální výchova.
Jednotlivé činnosti jsou cíleně řazeny nebo strukturovány do smysluplných celků, které
jsou realizovány v průběhu několika vyučovacích hodin.
Převládajícími kompetencemi realizovanými v dramatické výchově jsou komunikace,
řešení problémů, city, spolupráce, tvořivost, zdravý způsob života. Významným výstupem
předmětu je rozvoj žákovy osobnosti - jeho slovní zásoby - socializace.
Předmět dramatická výchova a organizace její výuky umožňuje individuální přístup
k dětem se SPU i práci s dětmi nadanými.
Obohacením předmětu jsou návštěvy divadelních představení.
Druhý stupeň si dramatickou výchovu může zvolit i jako volitelný předmět, jehož výuka
probíhá v dotaci jedna hodina týdně. Předmět je volitelný pro žáky 7. , 8. a 9. tříd. Každá
skupina je tvořena vždy žáky dvou paralelních tříd a pracuje v ní průměrně 15 dětí. Při
práci v hodinách využíváme prostředky a postupy divadelního umění. Obsah výuky je
zaměřen na rozvíjení dovedností potřebných pro aktivní dramatickou tvorbu, obsahem
výuky jsou i návštěvy divadelních představení, exkurze divadelních prostor, …
U žáků jsou rozvíjeny dovednosti: improvizace, komunikační dovednosti – jevištní mluva,
práce s divadelním prostorem, vytváření scénářů, objevování témat pro divadelní
zpracování. Prohlubovány jsou znalosti z oblasti divadelní a dramatické tvorby.
Část obsahu předmětu navazuje na obsah předmětů Dramatická výchova, Český jazyk a
literatura a Výchova k občanství a zdraví a prolíná se s nimi.
Při výuce klademe důraz předně na rozvoj slovní zásoby, schopnosti řešení problémů,
empatie, spolupráce, učení a tvořivosti. Zařazujeme krátkodobé i dlouhodobé
projekty. Kromě vlastního vzdělávacího obsahu se v předmětu realizují i části obsahů
průřezových témat - Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech, Výchova demokratického občana a Mediální výchova.“
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Principy dramatické výchovy
Principy dramatické výchovy ve výuce můžeme jako pedagogové využívat téměř pořád.
Dají se aplikovat jak v českém jazyce, perfektně v matematice Prof. Hejného, tak ve všech
výchovách nebo vlastivědě. A to v podobě dílčích aktivit i ucelených několikahodinových
lekcích.
„Metodickým aparátem hry v dramatické výchově jsou různé typy rolových her,
uplatněných v dramatických i nedramatických strukturovaných námětových hrách. Dalším
principem je improvizace a vědomá, cílená práce s tvořivým potencionálem dětí a jeho
rozvíjení. Při vymezování svébytnosti dramatické výchovy se můžeme setkat také s principy
odvozenými z prostředků a postupů divadelního umění.“ (Machková, E., 1993, s. 19)
Dramatická hra je dočasné přijetí fikce a jejími důležitými znaky jsou role, konflikt a
příběh. Jedná se o „námětovou hru, založenou namezilidském kontaktu a komunikaci, na
setkávání různých lidských jedinců v situacích osob, které na sebe vzájemně působí, řeší
střetávání svých postojů, potřeb, přání, směřování a vytvářejí tak děje.“(Marušák, R.,
Králová, O., Rodriguezová, V., 2008, s. 14)
Dramatická výchova, podle autora Valenty (2008), využívá několika principů. Jako
různých typů hraní v roli, improvizované/ nepřipravené hry, také principu „obsazení“ role,
dále diskontinuity a kontinuity hry, princip jednorázové opakované hry, paralelního hraní a
iluzivnosti. Využít lze i principu žánru hry, přítomné nepřítomnosti, či vztahu mezi
obsahem a formou i časoprostorovost.
Metody
1. Metody třídního managementu vyučování DV
Při dělení a charakterizaci metod dramatické výchovy vycházím z publikace „Metody a
techniky dramatické výchovy“ od autora Josefa Valenty (2008).
Pedagog si může vybrat z celé řady nástrojů k řízení skupiny a vyučování jako takového.
Používá k tomu Instrukce, otázky, souběžné vedení, metodu učitele v roli. Dále lze využít
zpětné vazby, vypravování, shrnování, pravidla, signály, odpočítávání, předvádění nebo
jenom mlčení. Pracuje s pozicí a pohybem učitele v prostoru.
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2. Metody dramatické výchovy:
Definice: „Metodou lze označit základní koncepční metodický princip systému, na němž je
dramatická výchova založena. Takové obecné principy lze definovat i u jiných výchov. Tím
můžeme v případě dramatické výchovy opět bez rozpaků označit některé podstatně
nezbytné definiční prvky. Lze tak například říci, že „metodou dramatické výchovy je
metoda divadla“, nebo že „základní metodou dramatické výchovy je dramatická hra“,
nebo že „základní metodou dramatické výchovy je hra v roli“.“ (Valenta, J., 2008, s. 46)
„Pojmem metoda lze označit soubor nebo skupinu dílčích postupů, respektive jejich
společný princip v rámci „hry v roli“. Tak lze například říci, že použijeme „metodu
pantomimy“ nebo „metodu improvizace“, přičemž pod těmito souhrnnými názvy
označující princip činnosti se skrývá řada dílčích metod a technik – rozmanitých druhů
pantomim či improvizací.“ (Valenta, J., 2008, s. 47)
Typy
Dramatickou výchovu lze realizovat ve větších i menších hrových celcích, cvičeních a
trénincích. Dle Valenty (2008) dělíme na dva základní typy. Mezi menší hrové celky
zařadíme hry modelující prosté zobrazení jevu, nebo situace. Větší hrové celky bývají
dramata založená na příběhu, literárním textu, tématu či problému, či na jejich
kombinaci.
Práce s literární předlohou v dramatické výchově
Zásadní je vybrat si kvalitní narativní text, to znamená obsahující příběh s dobrým
dějovým potencionálem. Pokud máme vhodný text, následuje několik etap jak s ním
pracovat. Já vycházím z knihy Literatura v akci od Radka Marušáka (2010), který je popsal
a pojmenoval následovně. První je volba textu, o té jsem se zmiňovala výše.
Druhá je hledání v textu a za textem. To je fáze, kdy se pedagog rozhodne pro práci s
určitým textem a prochází fází „žití“ s tímto textem, proniká za rovinu textu, hledá
mnohost obsahů, témat, situací, postav, dějů, jež může využít při tvorbě narativní
vneseného do lekce, nebo nabídnout jejich tvorbu hráčům v procesu.
Další etapou je tvorba příběhu pro lekci. V této fázi vychází pedagog z nalezených obsahů
a „skládá“ z nich příběh pro lekci.
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Následuje komponování lekce a tvorba scénáře lekce. Komponování metod a prostředků
jeho prezentace v procesu s konkrétními hráči, v konkrétním čase, na konkrétním místě.
V tuto chvíli by měl pedagog uvažovat i o proměnlivosti lekce, což znamená posoudit
problematická místa v kompozici i možné varianty.
Jako poslední je samotný proces lekce. Realizace, dotvoření vyprávění pro lekci. Proces
však není ukončením tvorby konečného scénáře či scénářů. Reflexí a sebereflexí procesu
obrací pedagog svou práci zpět, k opětovnému hledání, změnám, tvorbě variant,
zpřesňování kroků apod.
Pro porovnání Irina Ulrychová (2007) v první fázi téma segmentuje, poté hledá
potencionální problémové situace, dále hledá učební a výchovné cíle, v další fázi volí
problémovou situaci. Následuje sběr informací a budování víry, rámcový příběh, startovací
bod a nakonec stavba dramatu.
Pro tento výzkum budou stěžejním větší hrové celky. Objevující se v podobě dramatické
hry nebo strukturované dramatické hry. Podkladem mi sloužila publikace autorky D.
Svozilové (2000) „Strukturovaná dramatická hra v kontextu dramatické výchovy“
Nástroj pro realizaci výzkumu jsem zvolila strukturovanou dramatickou hru.

Tento typ

práce uplatňují v Anglii od 70. let 20. století, avšak k nám se do české dramatické výchovy
začínal pomalu dostávat až od poloviny let devadesátých.
Struktura dramatu spočívá hlavně v poskládání snadno proveditelných technik, které
umožňují účast všem hráčům. Výsledkem je skupinová tvůrčí činnost za účelem
prozkoumávání a řešení nastolených problému skrze vlastní zkušenost.
Díky tomu nám umožňuje pronikat pod povrch jevů, umožňuje nám poznání v důsledku
jednání lidí a mezilidských vztahů.
Motivační mají být nejen aktivity samy o sobě, ale i dílčí celky nesoucí společné téma.
Základem každého kroku je zaostřování tématu k jednomu bodu, cíli, myšlence.
Pokud se pustíme do tvorby dramata, měli bychom postupovat podle základního schématu
jako Irina Ulrychová. Autorka začíná startovacím bodem, následuje budování víry a sběr
informací, pak se nastolí problémová situace, kterou zkoumáme. Na základě zkoumání
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nám vyjde nějaké řešení té problémové situace, z čehož nám vyplynou důsledky a to tvoří
novou problémovou situaci. Celý tento průběh nakonec uzavře reflexe.

Irina Ulrychová (2007) upozorňuje na to, aby drama udrželo zájem hráčů po celou dobu
svého trvání, nesmí v něm chybět napětí a kontrast. Takže je důležité při tvorbě dramatu
vědomě pracovat s vytvářením a udržováním napětí. Napětí plyne z toho, že není dopředu
vše jasné a předvídatelné, že je vzbuzováno určité očekávání, spojené zároveň s nejistotou,
jak se to odehraje, popřípadě odehrálo. Důležitou podmínkou pro to, aby napětí mohlo
vzniknout, je osobní angažovanost účastníků. Jedná se o obousměrný proces: díky zaujetí
vzniká napětí a napětí udržuje či posiluje zaujetí.
Pokud máme složitější dramatickou strukturu, musíme myslet na to, že budeme potřebovat
vymezit více času na realizaci útvaru. Moje strukturované drama obsáhlo tři vyučovací
jednotky. Což je i ideální doba pro práci tohoto typu, jak jsem se dočetla v knize „Drama a
příběh“ od Iriny Ulrychové. Dle mého názoru není zcela vhodné realizovat výuku vcelku,
ale je lepší ji logicky a smysluplně rozčlenit do kratších úseků.
Třídění, klasifikace
Josef Valenta (2008) metody dramatické výchovy roztřídil do čtyř kategorií. Metody
založené na principu hraní rolí, metody komplementární vůči metodám založeným na hraní
rolí, metody, které nejsou založeny na principu hraní rolí

a na metody pomocné a

doplňkové, jež nejsou založeny na principu hraní rolí.
Rozlišujeme je na metodu úplné hry a na pantomimicko-pohybové metody, kam spadá
Pantomima částečná, dotyková, mechanická, narativní a ozvučená. Dále pantomimický
překlad, pantomimizace prostoru, prostředí a věcí, parafrázování pohybem či úplná
pantomima. Zařadíme zde i pohybová cvičení, proxemizace postojů, předávaná
pantomima, přetahování, převrácený dabing, pohybový rituál, sekvenční pantomima,
taneční drama, zrcadlení a živé loutky.
Dále na metody verbálně zvukové, alej, alter ego, brainstorming, čtení, dabing, dialogické
monology, diskuse, disputace, dotazování a odpovídání, extralingvistické hry, hádka, chór,
imaginativní hra, konverzace, mluvící předměty, monolog – verbální sólo, neviditelné
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hlasy, porada, postsynchron, předávaná řeč, quasipanel, recitace, rozhovor, ticho,
titulkování, verbální a zvukový rituál, vyjednávání, zaslechnutá řeč, zpěv a hudební
exprese
Mezi metody graficko-písemné řadíme beletrie, deníky, dokumenty, dopisy, dotazníky,
testy, eseje, formuláře, foto-film, inventáře a seznamy, inzerát, leták, líčení, logo, slogan,
název, mapy, plány, myšlenkové mapy, obrazy, obrazová představa, odborný text, plakát,
projekt, recenze, reflexe, role na zdi, scénář, schéma, sociogram, telegram, zprávy a
životopis.
Metody materiálově-věcné do nich řadíme práce s jakýmikoliv objekty a stavbami jako je
práce s kostýmem, s loutkou, s maskou. Práce s modelovacím materiálem, s papírem. Také
práce s prostorem a s rekvizitou – věcí. Práce se stroji a přístroji práce se světlem a stínem
Práce se zástupnými předměty.

2.3 Techniky
„Technika je konkretizace metody, respektive operacionalizace metody (metodou může být
pantomima základní princip činnosti) a technikou pak je například „částečná pantomima“.
(Prováděcí podoba tohoto principu) Podobně se usuzuje o vztahu metod a technik opět
v sociálně-psychologickém výcviku. Podobně též v oblasti pedagogického výzkumu.“
(Valenta, J., 2008, s. 48)
Já ve svém výzkumu při strukturovaném dramatu využila techniky „živých obrazů,
titulkování a horké křeslo.“
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Praktická část
1

Úvodní část

1.1 Frontální výuka
a) Cíle
-

Žák se seznámí s dobou, jejími charakteristikami a životem lidí za existence
města Trója

-

Žák kooperuje při skupinové práci a práci ve dvojicích

-

Žák se dokáže logicky a smysluplně vyjadřovat celými větami

b) Průběh:
1) Obrázky
-

Shodné pro obě třídy

-

Budou rozvěšeny na tabuli

-

Děti mohou přijít k tabuli a mají si je prohlédnout

-

Diskuse:

-

Co jsme na obrázcích viděli?

-

O jakou dobu se může přibližně jednat?

-

Jak město asi vypadalo?

-

Kdo v něm žil?

-

Jakým způsobem se živili?

-

Co vyráběli?

-

Co měli/ neměli?

-

Závěr aktivity (hovoří učitel ke třídě)

-

„Taková města skutečně existovala a my si dnes o jednom z nich
budeme trochu povídat. To město vzniklo před 3000 l. př. n. l. a
jmenovalo se Trója.“

-

„Už jste o něm slyšeli?“ (Co?)
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2) Rozdělení do skupin
-

Děti si vylosují lístek, na němž budou jednotlivé kasty společnosti z dob
existence města Trója. (Bůh, otrokář, otrok, obchodník, …)

-

Děti se rozdělí tak, aby se v každé skupině objevily jednotlivé kasty
společnosti pouze jednou.

-

*Seřadí je od nejvyšší po nejnižší vrstvu a nalepí je na pracovní list.

3) Život v Tróji
-

Skupinová práce

-

Skupiny dostanou pracovní list a úkolem je na základě předešlé diskuse
společně odpovědět na otázky.

4) Řecká mytologie, bohové
-

Práce ve dvojicích

-

Děti se vrátí zpátky do lavice a do dvojice dostanou texty s informacemi
o tomto tématu.

-

Společně si je přečteme, na čtení budu vyvolávat jednotlivce.

-

Myslím, že nebude třeba text dále rozebírat.

-

Text bude mnou připravený a upravený dle naší potřeby a cílů.

5) Bůh jedním slovem
-

Práce ve dvojicích

-

Žáci si do lavice vylosují lístek se jménem a stručnou charakteristikou
jednotlivých bohů. Ten si důkladně přečtou.

-

Mají za úkol svého boha charakterizovat jedním slovem tak, aby jej co
nejlépe vystihovalo.

-

Při prezentaci si řekneme jméno boha. První přečtou jeho
charakteristiku a následně slovo, na kterém se shodli. Další dvojice
budou už říkat pouze to jedno slovo. Správnost nehodnotíme.

-

Bohové se budou opakovat, proto při kontrole musím dbát na to, aby
prezentovali za sebou ty dvojice, které měly stejného boha.
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6) Nejzajímavější informace
-

Kruh

1.2 Dramatická výchova
a) Cíle:
-

Žák kooperuje při skupinové práci a práci ve dvojicích

b) Průběh:
1) Prohlídka muzea
- simulace situace, kolektivní
- Dobové obrázky rozmístím po třídě, aby evokovaly výstavu v muzeu. V
němž se děti ocitnou v roli návštěvníků, kteří si jdou prohlédnout výstavu
obrazů. Chodí v tichosti libovolně po třídě a prohlíží si díla.
2) Přiblížení doby
- kruh, rekapitulace
- Vezmeme si doprostřed kruhu obrázky, aby na ně všichni viděli. A
popíšeme si, co je na nich zachyceno. (výrobky, zbraně, věci denní potřeby,
materiály pro jejich výrobu, společnost, řemesla, město,..)
3) Život v Tróji
- Pantomima, skupinová, souběžná
- Děti si vylosují lístek, na něm bude napsaná osoba, kterou mají za úkol co
nejlépe pantomimicky ztvárnit.
- Žáci se rozmístí po třídě a já sdělím, že se ocitají v jejich rolích. Na pokyn
či signál situaci rozehrají.
- Žáci zústanou stát na místě, já se několika z nich dotknu a ti třídě znovu
předvedou, co hráli při souběžné pantomimě a třída následně hádá, o jakou
postavu se jedná.
4) Monolog učitele
-

Učitel dětem začne vyprávět, že tehdejší společnost byla velmi

nábožensky zaměřená. Tam, kde se lidé setkali s něčím nevysvětlitelným,
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přisuzovali to tajemným silám a bohům, kterých uctívali hned několik….
Pokračuji s textem o starořecké mytologii použitým i při frontální výuce.
5) Bohové
- Sochy, skupinky
- Libovolné skupiny po 3–4 žácích
- Vylosují si na lístku boha s jeho stručnou charakteristikou.
- Úkolem je vytvořit sochu, která daného boha co nejlépe vyjádří.
- Při prezentaci vždy jeden ze skupiny přečte text na lístku.
- * při nedostatku času skupiny se stejným bohem prezentují souběžně.
6) Důležité informace
- Scénky, skupinové
- Děti se rozdělí do 6 skupin a vylosují si informaci, kterou mají za úkol ve
scénce krátce rozehrát.
- Dostanou čas na přípravu a poté proběhne prezentace. Před tím, než
skupina situaci rozehraje, přečtou zadání.

2

Hlavní část

2.1 Trója – upravený text k práci
V Malé Asii stávalo v dávných dobách město Trója. Za mohutnými městskými hradbami
vládl svému národu král Priamos s královnou Hekabou. Jedné noci měla královna podivný
sen. Zdálo se jí, že se jí narodilo děťátko. Když je chtěla vzít do náručí, proměnilo se dítě v
hořící pochodeň. Plameny pochodně přeskočily na královský hrad, z hradu na okolní domy
a za chvíli hořelo celé město jasným plamenem.
Královna se probudila poděšena a vyprávěla svůj sen královi. Král zavolal ještě za ranního
šera věštce, aby mu vyložili, co královnin sen znamená. Neradi pověděli věštci králi zlou
novinu, kterou skrýval v sobě neblahý sen. Královně prý se narodí syn a přinese zkázu
celému městu. Chce-li si král zachovat život svůj a své manželky, dětí a životy občanů,
chce-li zachovat město Tróju, ať dá novorozeně odnést do pustých hor. Bude lépe, když
dítě zemře, než aby ztratilo život tolik nevinných poctivých lidí.
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Zanedlouho se královně narodil syn. S pláčem se s ním královna rozloučila a zarmoucený
král Priamos odevzdal dítě sluhům, aby jej zanesli do horské pustiny. Sluhům bylo
hezkého děcka líto, ale báli se neuposlechnout králova rozkazu, neboť znali věštbu. Zanesli
dítě do hor a rychle běželi k městu. Nechtěli slyšet dětský pláč a křik.
Opuštěné dítě dlouho neplakalo. Našla je medvědice, očichala je, olízala a vzala jemně do
zubů přikrývku, do níž bylo dítě zabaleno, a odnesla je do jeskyně ke svým medvíďatům.
Tam vyrůstal chlapec mezi medvědy, medvědice ho živila a medvíďata si s ním hrála.
Chlapec sílil, naučil se běhat, lézt po stromech, jen lidské řeči se nemohl od medvědů
naučit.
Jednoho dne hledal v té končině pastýř ovci a spatřil na pasece opuštěného chlapce, jak si
hraje. Vzal ho k sobě do chatrče a od té doby žil chlapec s pastýři. Pomáhal jim hlídat stáda
a konečně se od nich naučil i mluvit. Rostl a stal se z něho silný, urostlý mladík. Říkali mu
Paris. Paris se ničeho nebál. Chránil stáda před šelmami i před lupiči a všichni pastýři ho
měli rádi.
Paris se dával uprostřed stáda, hrával na píšťalu a dával pozor, aby se mu ovce nezatoulaly
do lesa. Jednou právě pozvedla píšťalu k ústům, když se před ním objevily tři krásné
bohyně. Héra, manželka vládce bohů Dia, Athéna, bohyně moudrosti, ochranitelka
statečných a chytrých mužů, a Afrodita, bohyně krásy a lásky. Paris při pohledu na bohyně
úžasem oněměl. Bohyně Héra mu podala zlaté jablko a řekla: „Paride, rozsuď náš spor.
Přeme se o zlaté jablko. Má je dostat ta nejkrásnější z nás.
Dobře se na nás podívej a pověz, které z nás jablko patří. Dáš-li jablko mně, staneš se
vládcem nad celou Asií, nejmocnějším panovníkem na celém světě.“
Athéna se usmála a řekla: „ Když dostanu jablko já, budeš nejslavnějším vojevůdcem
všech dob. Vyhraješ každou válku a nepřátelská města ti sama budou otvírat brány, jakmile
se k nim s vojskem přiblížíš.“
Afrodita řekla sladkých hlasem: „ Dáš-li jablko mně, slibuji ti ženu tak krásnou, že
krásnější neviděl svět.“
Paris okamžik zaváhal a pak podal zlaté jablko bohyni Afroditě. Tím si rozhněval bohyně
Héru a Athénu a rozhodl o svém osudu i o osudu města Tróje.
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V městě se zatím chystala slavnost a veliké závody. Pastýři poslali Parida do města, vedl
k slavnostem býka.
Paris viděl poprvé v životě tak mohutné město. Jako omámen procházel ulicemi a prohlížel
si vysoké kamenné chrámy a domy.
Nejvíce se mu líbilo na závodišti. A protože byl mladý, silný a odvážný, přihlásil se
k závodům také. Vedl si tak dobře, že v zápase porazil i své bratry, i nejstatečnějšího
Hektóra.
Král Priamos dal vítěze zavolat k sobě a vyptával se ho, odkud přichází. Paris ochotně
vyprávěl králi své osudy a král poznal, že cizí mladík je jeho syn.
Dojatý Priamos objal Parida a nestaraje se o věštce, přijal syna na hrad. Opět nalezený syn
se shledal s matkou a sourozenci.
Bohyně Afrodita na Parid nezapomněla. Zjevila se mu brzy a pravila: „ Jdu, Paride, splnit
svůj slib. Zvolil sis za odměnu nejkrásnější ženu a já ti k ní pomohu. Nejkrásnější ze všech
je Helena, žena spartského krále Mineláa. Její otec ji vdechl nadpozemskou krásu.
Nemeškej a dej se do stavby lodi. Neopustím tě.“
Paris podnícen bohyní začal stavět pevnou loď. Chystal se na cestu do Mineláova
království. Otec Priamos zarmoucen pozoroval Paridovy přípravy na dalekou plavbu.
Věštci se Paridovy cesty děsili a viděli v ní počátek zkázy, která postihne všechny. Marně
se snažili král i královna, sourozenci i věštci odvrátit Parida od jeho úmyslu. Neustal ve
stavbě lodi a sama Afrodita mu při ní pomáhala.
Konečně se kýl lodi dotkl vln a červená příď se vřízla do hladiny. Paris ujel se svými
plavci navzdory všem výstrahám a věštbám. Afrodita se postarala o příznivý vítr a loď
s napjatou plachtou letěla po vlnách jako okřídlená.
Spartský král Mineláos přijal hosta ze vzdálené Tróje přívětivě a pohostil ho. Netušil, že
Paris přišel do jeho paláce zasít zlo, jehož úrodu bude na dalekém bojišti kosit smrt.
Afrodita přivedla Paridovi do cesty Mineláovu ženu Helenu a probudila v jejím srdci lásku.
Paris se jí zalíbil a ona se zalíbila Paridovi. Paris odvrhl zákony pohostinství, které jsou
milé i bohům, a unesl Helenu v noci na svou loď.
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Plavcům se rozbušilo srdce, když ji spatřili. Bylo jim, jako by sestoupil na loď stříbrný
měsíc z oblohy a plavil se s nimi k jitřnímu břehu noci. Tak zářila její bílá krása. Loď
brázdila noční tmu a bohyně Afrodita ji vedla k trojským břehům.
Jakmile král Meneláos spatřil Paridův zločin, vyrazil do Mykén. V Mykénách vládl
Meneláův bratr, král Agamemnón. S ním se radil, jak potrestat hosta. Ještě téhož dne se
rozjeli poslové do všech stran, aby vyzvali řecké hrdiny na válečnou výpravu proti Tróji.
Celou zemí se ozývalo chřestění zbraní, zkoušelo se ostří mečů, napínaly se tětivy luků,
chystaly se přilbice, v přístavech se zakusovaly sekyry do vonného dřeva, stavěly se nové
lodi, přitesávala vesla, chystaly plachty. Řekové opouštěli své domovy, ženy a děti, matky,
otce a odcházeli do Aulidy, kde se shromažďovalo vojsko i loďstvo.
Do války proti Tróji se přidal i Odysseus a Achilleus, nejudatnější hrdina celé výpravy.
Říkalo se o něm, že je nezranitelný. Když se narodil, ptala se jeho matka, mořská víla
Thetis, jaký bude mít její syn osud. Sudičky jí řekly, že její syn Achilleus bude slavný
hrdina, ale v mladém věku padne ve válce. Aby ho uchránila od nepřátelských šípů a mečů,
ponořovala ho do kouzelné vody podzemní řeky Styx. Přitom ho držela za patu.
Divotvorná voda učinila Achillea nezranitelným na celém těle kromě paty, které se voda
nedotkla.
V Aulidě se sjelo na dvanáct set řeckých lodí. Vrchním velitelem loďstva se stal král
Agamemnón. Před vyplutím se hrdinové shromáždili a pod velkým platanem obětovali
nesmrtelným bohům. Tu jim Zeus seslal znamení. Ke stromu se připlazil had, ovinul se
kolem kmenu a zadávil v hnízdě na větvi osm ptačích mláďat i s jejich matkou a po činu
zkameněl. Věštci vyložili příhodu tak, že válka potrvá devět let a desátého roku Trója
padne.
Loďstvo je připraveno a Řekové čekají jenom na příznivý vítr. Plachty visí volně ani list se
nepohne na stromech. Bohyně lovu Artemis se rozhněvala na krále Agamemnóna, že jí
zabil oblíbenou laň, a zdržovala vojsko v přístavu. Když bezvětří nemělo konce, radili
věštci Agamemnónovi, aby usmířil hněv bohyně obětí.
Poté příznivý vítr rozčeřil moře a opřel se v plachty. Řekové vypluli z přístavu.
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Přiblížil se den, kdy trojské hlídky spatřily z městských hradeb stěžně a plachty
nepřátelského vojska. Trojští bojovníci se vyhrnuly z města se zbraní v ruce. Vedl je
nejstarší syn krále Priama Hektór. Chtěli uhájit břeh. Řecké vojsko se valí na břeh a Hektór
s Trojany ustupuje. Achilleus vyskočil z lodi tak prudce, že pod jeho patami vytryskl ze
země pramen. Nezranitelný hrdina se pustil do boje s takovou silou, že Trojané, zděšeni
jeho ranami i zářící zbrojí, uprchli za hradby města.
Řekové vytáhli válečné lodě na břeh, postavili tábor a obehnali jej náspem. Achilleus si dal
okolo stanu postavit hradbu z mohutných kůlů zaražených do země. Brána v hradbě se
zavírala obrovskou závorou, s níž stěží pohnuli tři silní muži. Jen Achilleus ji dokázal
zvednout sám a otevřít si.
Každý den vyjížděli Řekové na válečné výpravy do okolí Tróje a do tábora se vraceli
s bohatou kořistí. Město Trója však odolávalo všem řeckým útokům.
Po devět let války kolísalo vítězství mezi Trójany a Řeky, po devět let plakaly v Tróji
vdovy pro své padlé a asijská půda lačně pila řeckou krev.
Kvůli křivdě ze získané kořisti Achilleus odmítl nadále bojovat na straně řeckého krále, a
tak nečinně seděl ve stanu, jeho meč i oštěp odpočívaly.
Trójané se stávali smělejšími a smělejšími. Jednoho dne vtrhli i do řeckého tábora
A začali zapalovat lodě. Ani zápach hořícího dřeva Achillea nevylákal ze stanu.
Ve chvíli nejvyššího nebezpečí vběhl do Achilleova stanu jeho přítel Patroklos. Za přísahal
ho a prosil, když už sám nechce bojovat, ať mu půjčí svou zbroj. Trójané budou myslit, že
táhne zdatný Achilleus, a jistě se rozběhnou k městu. Achilleus svolil a půjčil příteli
nádhernou zbroj. Radil mu přitom:
„Nedej se, příteli, strhnout v zápalu boje a nepronásleduj trojské bojovníky. Jen se jim
ukaž, to stačí. Jakmile Trójané ustoupí z tábora, hned se vrať. Boj před Trójou přenech
jiným. Zbroj ti půjčuji jen proto, aby nám oheň nezničil lodě.“
Patroklos sveden úspěchem razil si mečem statečně cestu kupředu za trójským vojevůdcem
Hektórem. Zapomněl na Achilleovu radu a odvážil se do houfu nepřátel na širé pole před
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Trójou. V tom ho zranil nepřátelský oštěp. Hektór si všimnul, že je Patroklos raněn,
probojoval se k němu a zasadil mu smrtelnou ránu. Achilleovu zbroj ukořistil Hektór.
O smrti věrného přítele se dověděl i Achilleus ve svém stanu a padl na něho veliký žal. Na
hlavu si nasypal prach a jeho nářek se nesl široko daleko po mořském břehu. Achilleovo
bědování zaslechla jeho matka. Opustila svůj příbytek v mořských vlnách a navštívila
nešťastného syna. Nalezla Achillea, planoucího touhou pomstít přítelovu smrt. Smutně na
něj pohlédla a řekla: „zabiješ-li Hektóra, stihne i tebe brzy smrt.“
„Raději zemřu,“ zvolal Achilleus, „než bych nechal žít vraha svého přítele.“
Achilleova matka přinese synovi od Héfaista novou a ještě krásnější zbroj náhradou za
ztracenou. Achilleus uzavře s Agamemnónem smír a v nové zbroji se vrhne jako lev do
trojských řad. Drtí a ničí kolem sebe nepřátele a hledá mezi nepřátelskými bojovníky
Hektóra.
Spatřil ho, jak mával mečem, a řítil se k němu. I udatný Hektór, když viděl Achillea
v nebeské zbroji, pocítil strach. Obrátil se a dal se na útěk. Tušil, že se za ním žene smrt.
Třikrát oběhli Achilleus za Hektórem městské hradby a nakonec ho probodl oštěpem. Plán
hněvu přivázal Hektórovu mrtvolu k svému vozu a na pohanu ji vláčel kolem města před
zraky Trójanů stojících na hradbách.
Brzy po smrti Hektórově padl i Achilleus. Paris zasáhl Achillea na jediném zranitelném
místě, na patě.
Odysseovi se podařilo zajmout trójského věštce. Vynutil na něm věštbu, jak by mohli
Řekové dobít Tróje. Dozvěděl se, že je třeba přivézt před Tróju ještě dva jiné řecké hrdiny.
Odysseus dal spustit na moře loď a oba hrdiny přivezl.
Když nepomáhala síla a zbraně hrdinů, napadla Odyssea lest. Převlékl se za žebráka,
vloudil se do města a celé ho proslídil. Setkal se s Maneláovou manželkou Helenou, která
toužila dostat se zpátky do vlasti. Po návratu do tábora poručil postavit ohromného
dřevěného koně. V dutém koni se skryl Odysseus s největšími řeckými hrdiny. Ostatní
bojovníci spálili tábor, vstoupili do lodí a odpluli, jako by se vzdali obléhání. Neodpluli
však daleko. Ukryli se za nedalekým ostrovem.
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Trójané s radostí pozorovali odchod řeckého vojska. Ústa podávala ústům veselou zprávu
o konci dlouhé války. Brány Tróje se otevřely a obyvatelé vyšli na pobřeží.
Obcházení obrovského dřevěného koně a divili se mu. V pobřežních skálách také objevili
jedno Řeka, kterého tam Odysseus lstivě zanechal. Řek padl na kolena a volal:
„Nezabíjejte mě, dobří lidé! Jen tak tak jsem unikl Řekům. Chtěli mě obětovat pro jejich
šťastnou plavbu do vlasti. Toho dřevěného koně vám postavili na rozkaz bohů jako dar
městu Tróji. Trójané to Řekovi uvěřili.
Hostinami a slavnostmi skončil den a město ulehlo ke klidnému spánku. V nočním tichu
vyšla na hradby Helena a dala Řekům na moři pochodní smluvené znamení k návratu.
Z útrob dřevěného koně vystoupili hrdinové a otevřeli městské brány vojsku, které opět
zakotvilo u trójských břehů.
Říční zbraní, křik a plameny probudila trojské spáče. S očima zastřený má ještě snem
chápali se zbraní. Boj vstoupil do města a navštívil každý dům. Město hořelo ze všech
stran a ve světle oslnivých požárů sváděli Trójané marnou bitvu. Helenu si Meneláos
odvedl na svou loď. Město lehlo popelem a popel se smísil s krví Trójanů a Řeků. Skončila
Trójská válka a nikomu nepřinesla dobro.

2.2 Frontální výuka
2.2.1

1. Hodina – ČTENÍ
1) Práce s textem
a) Společné čtení:

V Malé Asii stávalo v dávných dobách město Trója. Za mohutnými městskými hradbami
vládl svému národu král Priamos s královnou Hekabou. Jedné noci měla královna podivný
sen. Zdálo se jí, že se jí narodilo děťátko. Když je chtěla vzít do náručí, proměnilo se dítě
(v co se mohlo dítě proměnit) v hořící pochodeň. Plameny pochodně přeskočily na
královský hrad, z hradu na okolní domy a za chvíli hořelo celé město jasným plamenem.
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Královna se probudila poděšena a vyprávěla svůj sen královi. Král zavolal ještě za ranního
šera věštce (vysvětli, kdo je věštec), aby mu vyložili, co královnin sen znamená. Neradi
pověděli věštci králi zlou novinu, kterou skrýval v sobě neblahý sen. Královně prý se
narodí syn a přinese zkázu celému městu. Chce-li si král zachovat život svůj a své
manželky, dětí a životy občanů, chce-li zachovat město Tróju, ať dá novorozeně odnést do
pustých hor. Bude lépe, když dítě zemře, než aby ztratilo život tolik nevinných poctivých
lidí.
Zanedlouho se královně narodil syn. S pláčem se s ním královna rozloučila a zarmoucený
král Priamos odevzdal dítě sluhům, aby jej zanesli do horské pustiny. Sluhům bylo
hezkého děcka líto, ale báli se neuposlechnout králova rozkazu, neboť znali věštbu. Zanesli
dítě do hor a rychle běželi k městu. Nechtěli slyšet dětský pláč a křik.
Opuštěné dítě dlouho neplakalo. Našla je medvědice, očichala je, olízala a vzala jemně do
zubů přikrývku, do níž bylo dítě zabaleno, a odnesla je do jeskyně ke svým medvíďatům.
Tam vyrůstal chlapec mezi medvědy, medvědice ho živila a medvíďata si s ním hrála.
Chlapec sílil, naučil se běhat, lézt po stromech, jen lidské řeči se nemohl od medvědů
naučit. (Známe tento námět ještě z nějaké jiné knihy? Mauglí)
Jednoho dne hledal v té končině pastýř (kdo to je pastýř?) ovci a spatřil na pasece
opuštěného chlapce, jak si hraje. Vzal ho k sobě do chatrče a od té doby žil chlapec
s pastýři. Pomáhal jim hlídat stáda a konečně se od nich naučil i mluvit. Rostl a stal se
z něho silný, urostlý mladík. Říkali mu Paris. Paris se ničeho nebál. Chránil stáda před
šelmami i před lupiči a všichni pastýři ho měli rádi.
Paris se dával uprostřed stáda, hrával na píšťalu a dával pozor, aby se mu ovce nezatoulaly
do lesa. Jednou právě pozvedla píšťalu k ústům, když se před ním objevily (kdo se mohl
objevit?) tři krásné bohyně.

b) Samostatné čtení:

Héra, manželka vládce bohů Dia, Athéna, bohyně moudrosti, ochranitelka statečných a
chytrých mužů, a Afrodita, bohyně krásy a lásky. Paris při pohledu na bohyně úžasem
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oněměl. Bohyně Héra mu podala zlaté jablko a řekla: „Paride, rozsuď náš spor. Přeme se o
zlaté jablko. Má je dostat ta nejkrásnější z nás.
Dobře se na nás podívej a pověz, které z nás jablko patří. Dáš-li jablko mně, staneš se
vládcem nad celou Asií, nejmocnějším panovníkem na celém světě.“
Athéna se usmála a řekla: „ Když dostanu jablko já, budeš nejslavnějším vojevůdcem
všech dob. Vyhraješ každou válku a nepřátelská města ti sama budou otvírat brány, jakmile
se k nim s vojskem přiblížíš.“
Afrodita řekla sladkých hlasem: „Dáš-li jablko mně, slibuji ti ženu tak krásnou, že
krásnější neviděl svět.“ (jakou bohyni by si vybral ty?)
Paris okamžik zaváhal a pak podal zlaté jablko bohyni Afroditě. Tím si rozhněval bohyně
Héru a Athénu a rozhodl o svém osudu i o osudu města Tróje.

c) Seřaď text: dvojice

1) V městě se zatím chystala slavnost a veliké závody. Pastýři poslali Parida do města,
vedl k slavnostem býka.

2) Paris viděl poprvé v životě tak mohutné město. Jako omámen procházel ulicemi a
prohlížel si vysoké kamenné chrámy a domy.

3) Nejvíce se mu líbilo na závodišti. A protože byl mladý, silný a odvážný, přihlásil se
k závodům také. Vedl si tak dobře, že v zápase porazil i své bratry, i nejstatečnějšího
Hektóra.

4) Král Priamos dal vítěze zavolat k sobě a vyptával se ho, odkud přichází. Paris ochotně
vyprávěl králi své osudy a král poznal, že cizí mladík je jeho syn.
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5) Dojatý Priamos objal Parida a nestaraje se o věštce, přijal syna na hrad. Opět nalezený
syn se shledal s matkou a sourozenci.

d) Čtu já:

Bohyně Afrodita na Parida nezapomněla. Zjevila se mu brzy a pravila: „ Jdu, Paride, splnit
svůj slib. Zvolil sis za odměnu nejkrásnější ženu a já ti k ní pomohu. Nejkrásnější ze všech
je Helena, žena spartského krále Mineláa. Její otec ji vdechl nadpozemskou krásu.
Nemeškej a dej se do stavby lodi. Neopustím tě.“
Paris podnícen bohyní začal stavět pevnou loď. Chystal se na cestu do Mineláova
království. Otec Priamos zarmoucen pozoroval Paridovy přípravy na dalekou plavbu.
Věštci se Paridovy cesty děsili a viděli v ní počátek zkázy, která postihne všechny. Marně
se snažili král i královna, sourozenci i věštci odvrátit Parida od jeho úmyslu. Neustal ve
stavbě lodi a sama Afrodita mu při ní pomáhala.
Konečně se kýl lodi dotkl vln a červená příď se vřízla do hladiny. Paris ujel se svými
plavci navzdory všem výstrahám a věštbám. Afrodita se postarala o příznivý vítr a loď
s napjatou plachtou letěla po vlnách jako okřídlená.
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e) Samostatné čtení:

Spartského král Mineláos přijal hosta ze vzdálené Tróje přívětivě a pohostil ho. Netušil, že
Paris přišel do jeho paláce zasít zlo, jehož úrodu bude na dalekém bojišti kosit smrt.
Afrodita přivedla Paridovi do cesty Mineláovu ženu Helenu a probudila v jejím srdci lásku.
Paris se jí zalíbil a ona se zalíbila Paridovi. Paris odvrhl zákony pohostinství, které jsou
milé i bohům, a unesl Helenu v noci na svou loď.
Plavcům se rozbušilo srdce, když ji spatřili. Bylo jim, jako by sestoupil na loď stříbrný
měsíc z oblohy a plavil se s nimi k jitřnímu břehu noci. Tak zářila její bílá krása. Loď
brázdila noční tmu a bohyně Afrodita ji vedla k trojským břehům.
Jakmile král Meneláos spatřil Paridův zločin, vyrazil do Mykén. V Mykénách vládl
Meneláův bratr, král Agamemnón. S ním se radil, jak potrestat nešlechetného hosta. Ještě
téhož dne se rozjeli poslové do všech stran, aby vyzvali řecké hrdiny na válečnou výpravu
proti Tróji.
Celou zemí se ozývalo chřestění zbraní, zkoušelo se ostří mečů, napínaly se tětivy luků,
chystaly se přilbice, v přístavech se zakusovaly sekyry do vonného dřeva (co to
znamená?), stavěly se nové lodi, přitesávala vesla, chystaly plachty. Řekové opouštěli své
domovy, ženy a děti, matky, otce a odcházeli do Aulidy, kde se shromažďovalo vojsko i
loďstvo.

-

Co zásadního se odehrálo v tomto úryvku?
f) Společné čtení:

Do války proti Tróji se přidal i Odysseus a Achilleus, nejudatnější hrdina celé výpravy.
Říkalo se o něm, že je nezranitelný. Když se narodil, ptala se jeho matka, mořská víla
Thetis, jaký bude mít její syn osud. Sudičky jí řekly, že její syn Achilleus bude slavný
hrdina, ale v mladém věku padne ve válce. Aby ho uchránila od nepřátelských šípů a mečů,
ponořovala ho do kouzelné vody podzemní řeky Styx. Přitom ho držela za patu.
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Divotvorná voda učinila Achillea nezranitelným na celém těle kromě paty, které se voda
nedotkla.
V Aulidě se sjelo na dvanáct set řeckých lodí. Vrchním velitelem loďstva se stal král
Agamemnón. Před vyplutím se hrdinové shromáždili a pod velkým platanem obětovali
nesmrtelným bohům. Tu jim Zeus seslal znamení. Ke stromu se připlazil had, ovinul se
kolem kmenu a zadávil v hnízdě na větvi osm ptačích mláďat i s jejich matkou a po činu
zkameněl. Věštci vyložili příhodu tak, (Jak ji mohli vyložit?), že válka potrvá devět let a
desátého roku Trója padne.
2.2.2

2. Hodina – ČTENÍ

Průběh hodiny:
Čtu já:
Loďstvo je připraveno a Řekové čekají jenom na příznivý vítr. Plachty visí volně ani list se
nepohne na stromech. Bohyně lovu Artemis se rozhněvala na krále Agamemnóna, že jí
zabil oblíbenou laň, a zdržovala vojsko v přístavu. Když bezvětří nemělo konce, radili
věštci Agamemnónovi, aby usmířil hněv bohyně obětí.
Poté příznivý vítr rozčeřil moře a opřel se v plachty. Řekové vypluli z přístavu.
Přiblížil se den, kdy trojské hlídky spatřily z městských hradeb stěžně a plachty
nepřátelského vojska. Trojští bojovníci se vyhrnuly z města se zbraní v ruce. Vedl je
nejstarší syn krále Priama Hektór. Chtěli uhájit břeh. Řecké vojsko se valí na břeh a Hektór
s Trojany ustupuje. Achilleus vyskočil z lodi tak prudce, že pod jeho patami vytryskl ze
země pramen. Nezranitelný hrdina se pustil do boje s takovou silou, že Trojané, zděšeni
jeho ranami i zářící zbrojí, uprchli za hradby města.

Společné čtení:

Řekové vytáhli válečné lodě na břeh, postavili tábor a obehnali jej náspem (vysvětli, co
slovo znamená). Achilleus si dal okolo stanu postavit hradbu z mohutných kůlů zaražených
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do země. Brána v hradbě se zavírala obrovskou závorou, s níž stěží pohnuli tři silní muži.
Jen Achilleus ji dokázal zvednout sám a otevřít si.
Každý den vyjížděli Řekové na válečné výpravy do okolí Tróje a do tábora se vraceli
s bohatou kořistí. Město Trója však odolávalo všem řeckým útokům.
Po devět let války kolísalo vítězství mezi Trójany a Řeky, po devět let plakaly v Tróji
vdovy (Kdo je vdova?) pro své padlé a asijská půda lačně pila řeckou krev. (Jak to mám
chápat, co to znamená?)
Kvůli křivdě ze získané kořisti Achilleus odmítl nadále bojovat na straně řeckého krále, a
tak nečinně seděl ve stanu, jeho meč i oštěp odpočívaly.
Trójané se stávali smělejšími a smělejšími. Jednoho dne vtrhli i do řeckého tábora
A začali zapalovat lodě. Ani zápach hořícího dřeva Achillea nevylákal ze stanu.
Ve chvíli nejvyššího nebezpečí vběhl do Achilleova stanu jeho přítel Patroklos. Za přísahal
ho a prosil (O co?), když už sám nechce bojovat, ať mu půjčí svou zbroj. Trójané budou
myslit, že táhne zdatný Achilleus, a jistě se rozběhnou k městu. Achilleus svolil a půjčil
příteli nádhernou zbroj. Radil mu přitom: (Napiš radu pro přítele Achillea)
„Nedej se, příteli, strhnout v zápalu boje a nepronásleduj trojské bojovníky. Jen se jim
ukaž, to stačí. Jakmile Trójané ustoupí z tábora, hned se vrať. Boj před Trójou přenech
jiným. Zbroj ti půjčuji jen proto, aby nám oheň nezničil lodě.“
Patroklos sveden úspěchem razil si mečem statečně cestu kupředu za trójským vojevůdcem
Hektórem. Zapomněl na Achilleovu radu a odvážil se do houfu nepřátel na širé pole před
Trójou. V tom ho zranil nepřátelský oštěp. Hektór si všimnul, že je Patroklos raněn,
probojoval se k němu a zasadil mu smrtelnou ránu. Achilleovu zbroj ukořistil Hektór.
O smrti věrného přítele se dověděl i Achilleus ve svém stanu a padl na něho veliký žal. Na
hlavu si nasypal prach a jeho nářek se nesl široko daleko po mořském břehu. Achilleovo
bědování zaslechla jeho matka. Opustila svůj příbytek v mořských vlnách a navštívila
nešťastného syna. Nalezla Achillea, planoucího touhou pomstít přítelovu smrt. Smutně na
něj pohlédla a řekla: „zabiješ-li Hektóra, stihne i tebe brzy smrt.“
„Raději zemřu,“ zvolal Achilleus, „než bych nechal žít vraha svého přítele.“
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Samostatné čtení:
Achilleova matka přinese synovi od Héfaista novou, a ještě krásnější zbroj náhradou za
ztracenou. Achilleus uzavře s Agamemnónem smír a v nové zbroji se vrhne jako lev do
trojských řad. Drtí a ničí kolem sebe nepřátele a hledá mezi nepřátelskými bojovníky
Hektóra.
Spatřil ho, jak mával mečem, a řítil se k němu. I udatný Hektór, když viděl Achillea
v nebeské zbroji, pocítil strach. Obrátil se a dal se na útěk. Tušil, že se za ním žene smrt.
Třikrát oběhli Achilleus za Hektórem městské hradby, a nakonec ho probodl oštěpem. Plán
hněvu přivázal Hektórovu mrtvolu k svému vozu a na pohanu ji vláčel kolem města před
zraky Trójanů stojících na hradbách.
Brzy po smrti Hektórově padl i Achilleus. Paris zasáhl Achillea na jediném zranitelném
místě, na patě.
(Co jsme se podstatného dočetli?)

Čtu já:
Odysseovi se podařilo zajmout trójského věštce. Vynutil na něm věštbu, jak by mohli
Řekové dobít Tróje. Dozvěděl se, že je třeba přivézt před Tróju ještě dva jiné řecké hrdiny.
Odysseus dal spustit na moře loď a oba hrdiny přivezl.
Když nepomáhala síla a zbraně hrdinů, napadla Odyssea lest. Převlékl se za žebráka,
vloudil se do města a celé ho proslídil. Setkal se s Maneláovou manželkou Helenou, která
toužila dostat se zpátky do vlasti. Po návratu do tábora poručil postavit ohromného
dřevěného koně. V dutém koni se skryl Odysseus s největšími řeckými hrdiny. Ostatní
bojovníci spálili tábor, vstoupili do lodí a odpluli, jako by se vzdali obléhání. Neodpluli
však daleko. Ukryli se za nedalekým ostrovem.
Trójané s radostí pozorovali odchod řeckého vojska. Ústa podávala ústům veselou zprávu
o konci dlouhé války. Brány Tróje se otevřely a obyvatelé vyšli na pobřeží.
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Obcházení obrovského dřevěného koně a divili se mu. V pobřežních skálách také objevili
jedno Řeka, kterého tam Odysseus lstivě zanechal. Řek padl na kolena a volal: (Co mohl
volat?)

Společné čtení:
„Nezabíjejte mě, dobří lidé! Jen tak tak jsem unikl Řekům. Chtěli mě obětovat pro jejich
šťastnou plavbu do vlasti. Toho dřevěného koně vám postavili na rozkaz bohů jako dar
městu Tróji. Trójané to Řekovi uvěřili.
Hostina mi a slavnostní skončil den a město ulehlo ke klidnému spánku. V nočním tichu
vyšla na hradby Helena a dala Řekům na moři pochodní smluvené znamení k návratu.
Z útrob dřevěného koně vystoupili hrdinové a otevřeli městské brány vojsku, které opět
zakotvilo u trójských břehů.
Říční zbraní, křik a plameny probudila trojské spáče. S očima zastřenýma ještě snem
chápali (vysvětli význam slova) se zbraní. Boj vstoupil do města a navštívil každý dům.
Město hořelo ze všech stran a ve světle oslnivých požárů sváděli Trójané marnou bitvu.
Helenu si Meneláos odvedl na svou loď. Město lehlo popelem a popel se smísil s krví
Trójanů a Řeků. Skončila Trójská válka a nikomu nepřinesla dobro.

Skupinová práce:
-

Skupiny po 3–4 dětech, 2 dívky a 2 chlapci

-

Zkuste dát dohromady, jaké konkrétní negativní dopady měla Trójská válka.
Jaké špatné měla důsledky?

-

Koho všechno zasáhla?

-

Děti sepíší na papír

-

Poté proběhne společná prezentace v kruhu

41

2.3 Dramatická výchova
2.3.1

Lekce DRAMATICKÉ VÝCHOVY I.

Co tím chceme učit:
1.

z hlediska vzdělávacích a osobnostních cílů
rozvoj naslouchání, kooperace ve skupině, prezentace a obhajování svých názorů,
naslouchání druhým, nesení odpovědnosti za svá a kolektivní rozhodnutí

2.

z hlediska dramatické výchovy
práce s prostorem (i divadelním), živé obrazy, myšlenkové křeslo, hra v roli, vyjádření
pomocí Orffových nástrojů, kolektivní postava, živé obrazy

Mezipředmětové vztahy: literatura
Časová náročnost: 131 min
Věková skupina: 5. třída
Předpokládaný počet žáků: 27 žáků
Pomůcky: klíčové předměty, látku na zakrytí, kostýmní znak královny, Parida, text, archy
papíru, psací potřeby, zastupující předměty pro bohyně, lístky s textem příběhu na živé
obrazy, židle, Orffovy nástroje, lístečky na reflexi

Průběh lekce:
1) Klíčové předměty (5 min)
-

skupina sedí v kruhu

-

uprostřed kruhu budou zakryté předměty. Učitel je odkryje a žáci budou hádat,
jaký příběh by nás mohl dnes čekat. Učitel vyvolá několik žákům

-

co nás dnes čeká, by mohly napovědět předměty, které máme zde ukryté.
Prohlédněte si je a zkuste vymyslet, jaký příběh si dnes prožijeme

-

Předměty: dudlík, královská koruna, plyšový medvěd, píšťala, meč, 10 let
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2) Učitel v roli – královna (3 min)
-

Já v roli královny zahraji sen, který převyprávím a sdělím, že si jej nechám
vyložit od věštců, ale nejprve to řeknu králi

-

Všichni pozorně sledujte, co se jedné noci stalo ve městě Trója

-

Bože, to byl ale zvláštní sen, zdálo se mi, že jsem porodila děťátko, to se však
proměnilo v hořící pochodeň, zapálila hrad, plameny přeskočily zanedlouho i
na okolní doby a Trója hořela jasným plamenem. Hmmm, věštci mi poví, co ten
sen znamená, ale nejprve to musím říci svému muži, králi.

-

Kostýmní znak:

3) Souběžně rozehraná scéna (10 min)
-

Skupiny po 3, děti jsou libovolně rozmístěny po třídě

-

Dvojice dostane roli krále a královny. Jeden jde za dveře, stane se věštcem a ten
dostane jasný úkol, že má králi a královně sen vysvětlit a přesvědčit je, aby se
dítěte po narození vzdali a zachránili město Trója, protože dítě by mu přineslo
zkázu.

-

Rozdělte se do trojic. Jeden půjde za dveře a tam se jako věštec dozví informaci,
kterou půjde králi a královně sdělit. Zbylá dvojice se stává králem a královnou,
co čekají na vysvětlení věštby.

-

Děti budou hrát souběžně ve stejnou dobu

-

Já se pak zeptám, jací věštci přemluvili krále s královnou k tomu, ab se dítěte
vzdali

-

Spočítáme ty, kdo uspěli.

-

Poté se několika skupin zeptám, proč tomu tak bylo, nebo nebylo
s přemluvením jednotlivých králů a královen

-

Já řeknu, že věštec je doopravdy přemluvil a to jak v případě, že přemluvených
bude většina (což by bylo lepší), tak i když jich bude menšina.
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4) Čte učitel (3 min)
-

Děti si najdou libovolné místo ve třídě – pokud budeme mít dostatek času, jinak
zůstanou na místech.

-

Teď si sedněte a poslouchejte, co se dělo dál s opuštěným královským synem.

-

Opuštěné dítě dlouho neplakalo. Našla je medvědice, očichala je, olízala a
vzala jemně do zubů přikrývku, do níž bylo dítě zabaleno, a odnesla je do
jeskyně ke svým medvíďatům. Tam vyrůstal chlapec mezi medvědy, medvědice
ho živila a medvíďata si s ním hrála. Chlapec sílil, naučil se běhat, lézt po
stromech, jen lidské řeči se nemohl od medvědů naučit.

-

Jednoho dne hledal v té končině pastýř ovci a spatřil na pasece opuštěného
chlapce, jak si hraje. Vzal ho k sobě do chatrče a od té doby žil chlapec
s pastýři. Pomáhal jim hlídat stáda a konečně se od nich naučil i mluvit. Rostl a
stal se z něho silný, urostlý mladík. Říkali mu Paris. Paris se ničeho nebál.
Chránil stáda před šelmami i před lupiči a všichni pastýři ho měli rádi.

5) Souběžná improvizace – pantomima (7 min)
-

Děti se rozmístí po prostoru

-

Na pokyn mají za úkol souběžně pantomimicky improvizovat nejprve na téma
život Parida u medvědice a poté život Parida u pastýřů.

-

Po chvíli učitel činnost zastaví a dotkne se postupně několika žáků. Ti na
moment svou pantomimu rozehrají. Ostatní sledují a hádají, co jedinec
předvádí.

6) Čte učitel (5 min)
-

Paris sedával uprostřed stáda, hrával na píšťalu a dával pozor, aby se mu ovce
nezatoulaly do lesa. Jednou právě pozvedla píšťalu k ústům, když se před ním
objevily…

-

Kdo se před ním mohl objevit?

-

Kruh, brainstorming
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7) Čte učitel – bohyně (3 min)
-

Text: …Tři krásné bohyně. Héra, manželka vládce bohů Dia, Athéna, bohyně
moudrosti, ochranitelka statečných a chytrých mužů, a Afrodita, bohyně krásy a
lásky. Paris při pohledu na bohyně úžasem oněměl. Bohyně Héra mu podala
zlaté jablko a řekla: „Paride, rozsuď náš spor. Přeme se o zlaté jablko. Má je
dostat ta nejkrásnější z nás. Dobře se na nás podívej a pověz, které z nás jablko
patří. Dáš-li jablko mně, staneš se vládcem nad celou Asií, nejmocnějším
panovníkem na celém světě.“ Athéna se usmála a řekla: „Když dostanu jablko
já, budeš nejslavnějším vojevůdcem všech dob. Vyhraješ každou válku a
nepřátelská města ti sama budou otvírat brány, jakmile se k nim s vojskem
přiblížíš.“ Afrodita řekla sladkých hlasem: „Dáš-li jablko mně, slibuji ti ženu
tak krásnou, že krásnější neviděl svět.“

8) Rozhodnutí Parida (5 min)
-

Individuální rozhodování v roli.

-

Všichni žáci v roli Parida si zvolí bohyni. Podle rozhodnutí zaujmou stanoviště
podle charakteristických předmětů.

-

Vy se teď každý stáváte Paridem a vaším úkolem je, vybrat si jednu bohyni. Až
si vyberete, jděte na místo, kde ji symbolizuje její předmět.

-

Spočítáme, kolik si žáků vybralo jednotlivé bohyně. Budeme doufat, že zvítězí
Afrodita jako v příběhu, pokud ne, oznámím dětem, co udělal Paris doopravdy

-

Učitel: „Paris okamžik zaváhal a pak podal zlaté jablko bohyni Afroditě. Tím si
rozhněval bohyně Héru a Athénu a rozhodl o svém osudu i o osudu města
Tróje.“

-

Charakteristické předměty: Héra: sova, Athéna: meč, Afrodita: zrcátko
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2.3.2

Lekce DRAMATICKÉ VÝCHOVY II.

1) Sochy podle děje (15 min)
-

Skupiny po 3–4, takové, které ještě nebyly, zaujmou libovolné místo ve třídě

-

Každá skupina si vylosuje část děje příběhu a jejích úkolem je utvořit jednu
sochu korespondující s jejich textem. Lístky s dějem budou očíslovány a půjdou
podle čísel za sebou. Text nejprve přečtou a potom předvedou sochu.

-

Vy si teď vylosujete část příběhu, přečtete si ji a utvoříte jednu sochu. Nejprve
přečtete text a poté předvedete sochu. Části příběhu jsou očíslovány, takže
skupiny budou chodit podle čísel od 1–8.

-

Pastýři poslali Parida do města, vedl k slavnostem býka. A protože byl mladý,
silný a odvážný, přihlásil se k závodům také. Vedl si tak dobře, že v zápase
porazil i své bratry, i nejstatečnějšího Hektóra. (1)

-

Král Priamos dal vítěze zavolat k sobě, král poznal, že cizí mladík je jeho syn.
Přijal syna na hrad. Opět nalezený syn se shledal s matkou a sourozenci. (2)

-

Bohyně Afrodita přišla splnit svůj slib. Zvolil sis za odměnu nejkrásnější ženu a
já ti k ní pomohu. Nejkrásnější ze všech je Helena, žena spartského krále
Mineláa. Paris podnícen bohyní začal stavět pevnou loď a sama Afrodita mu u
toho pomáhala (3)

-

Marně se snažili král i královna, sourozenci i věštci odvrátit Parida od jeho
úmyslu. (4)

-

Afrodita v cíli přivedla Paridovi do cesty Mineláovu ženu Helenu a probudila
v jejím srdci lásku. Paris se jí zalíbil, ona se zalíbila Paridovi a unesl ji v noci na
svou loď. (5)

-

Rozhněvaný král Mineláos svolá řecké hrdiny jako je Odysseus a Achilles a
připravuje se na válečnou výpravu do Tróje. (6)

-

Vstoupí do průběhu prezentace učitel a čte:

-

Achilles byl nejudatnější hrdina celé výpravy. Říkalo se o něm, že je
nezranitelný. Když se narodil, ptala se jeho matka, mořská víla Thetis, jaký
bude mít její syn osud. Sudičky jí řekly, že její syn Achilleus bude slavný hrdina,
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ale v mladém věku padne ve válce. Aby ho uchránila od nepřátelských šípů a
mečů, ponořovala ho do kouzelné vody podzemní řeky Styx. Přitom ho držela za
patu. Divotvorná voda učinila Achillea nezranitelným na celém těle kromě paty,
které se voda nedotkla.
-

Před vyplutím se hrdinové shromáždili a pod velkým platanem obětovali
Řekové nesmrtelným bohům. (7)

-

Tu jim Zeus seslal znamení. Ke stromu se připlazil had, ovinul se kolem kmenu
a zadávil v hnízdě na větvi osm ptačích mláďat i s jejich matkou a po činu
zkameněl. (8)

2) Věštba (7 min)
-

Děti mají každý za sebe na lístek napsat v roli věštce, co tato příhoda jim
předurčila za osud.

-

Vhodíme někam do nádoby.

-

Tři věštby přečteme.

-

Učitel čte: Věštci vyložili příhodu tak, že válka potrvá devět let a desátého roku
Trója padne.

3) Řekové a Trojané spolu válčili 10 let (15 min)
-

Scénky, skupiny po 6

-

Děj bude rozdělen do 4 částí.

-

Děti se rozdělí podle lístečků, na každém lístku bude číslo, které žáky rozřadí a
též bude určovat pořadí při závěrečné prezentaci.

-

Jednotlivé skupiny dostanou text podle svého čísla. Ten si mají přečíst a na
základě textu si během pěti minut připravit krátkou scénku. (Maximálně na půl
minuty – jednu minutu). Každý člen se musí nějak ve scénce zapojit.

-

Při prezentaci nejprve jeden text přečte a potom skupina předvede. Skupiny
půjdou za sebou od 1–4.
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-

Při prvním válečném tažení Řeků proti Tróji, bylo vojsko při pohledu na
Achilleovy rány a zářící zbroj tak zděšeno, že uprchli za hradby města. (1)

-

Každý den vyjížděli Řekové na válečné výpravy do okolí Tróje. Město však
odolávalo všem útokům. Po devět let války kolísalo vítězství mezi Trójany a
Řeky, po devět let plakaly v Tróji vdovy pro své padlé a asijská půda lačně pila
řeckou krev. (2)

-

Achilleus odmítl bojovat na straně řeckého krále. Trójané se proto stávali
smělejšími. Ve chvíli nejvyššího nebezpečí prosil Achillea jeho přítel. „Když už
nechceš bojovat, půjč mi svou zbroj, Trójané si budou myslet, že proti nim
táhne zdatný Achilleus a ustoupí.“ Achilleus svolil a dal mu radu, aby Trojany
pouze zastrašil, a boj před Trójou nechal jiným. (3)

-

Achlleův přítel sveden úspěchem zapomněl na jeho radu a odvážil se před
Tróju. V tom ho zasáhl nepřátelský oštěp. Syn trójského krále mu přinesl smrt a
Trojané získali Achilleovu zbroj. (4)

4) Čte učitel (2 min)
-

Achilles byl zarmoucen a chtěl pomstít svého přítele. Achillovo bědování
zaslechla jeho matka a vyhledala ho. Řekla mu, že pokud zabije Hektóra, i on
zemře. Nedbal varování a matka mu tedy přinesla lepší novou zbroj od
Héfaista. V boji Achilles Hektóra zabil šípem a pomstil svého přítele. Avšak
zanedlouho i Achilles spatřil smrt, když jej Paris šípem zasáhl do jediného
zranitelného místa na těle, na patě. Velení řeckých vojsk se chopil Odysseus.
Ten však přikázal postavit obrovského dřevěného koně, postavit jej před trójské
hradby a dát se s celým vojskem na ústup. Trójané nemohli uvěřit

5) Myšlenkové křeslo – pocity Trójanů (5 min)
-

Děti budu jednotlivě si chodit sedat na myšlenkové křeslo a budou vyjadřovat
pocity a myšlenky Trójanů, když viděli, co se děje.
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-

Vy si teď představte, že jste obyvatel Tróje. Co se vám honí hlavou, co cítíte,
jaké jsou vaše myšlenky? Choďte jednotlivě a postupně si sednout na křeslo a
řekněte to nahlas. Chodíte tak, jak vás to bude napadat. Na křesle sedí vždy
jeden.

2.3.3

Lekce DRAMATICKÉ VÝCHOVY III.

1) Učitel v roli – Řek (3 min)
-

Trójané uviděli jednu osobu a ta na ně křičela

-

Nezabíjejte mě, dobří lidé! Jen tak tak jsem unikl Řekům. Chtěli mě obětovat
pro jejich šťastnou plavbu do vlasti. Toho dřevěného koně vám postavili na
rozkaz bohů jako dar městu Tróji.

2) Kolektivní rozhodnutí (5 min)
-

Děti se mají jako kolektiv, trójského obyvatelstvo rohodnout, zda přijmou dar
v podobě koně. Měla by vzniknout diskuse

-

Budu doufat, že se rozhodnou pro to ho přijmout, jak je v báji, pokud ne, řeknu:
„ale Trójané se v příběhu rozhodli jej přijmout

3) Čte učitel (2 min)
-

Hostinami a slavnostmi skončil den a město ulehlo ke klidnému spánku.
V nočním tichu vyšla na hradby Helena a dala Řekům na moři pochodní
smluvené znamení k návratu. Z útrob dřevěného koně vystoupili hrdinové a
otevřeli městské brány vojsku, které opět zakotvilo u trójských břehů. Říční
zbraní, křik a plameny probudila trojské spáče. S očima zastřený má ještě snem
chápali se zbraní. Boj vstoupil do města a navštívil každý dům. Město hořelo ze
všech stran a ve světle oslnivých požárů sváděli Trójané marnou bitvu. Helenu
si Meneláos odvedl na svou loď. Město lehlo popelem a popel se smísil s krví
Trójanů a Řeků. Skončila Trójská válka a nikomu nepřinesla dobro.

4) Postupná socha – osoby zasažené/zúčastněné válkou/ve válce (10 min)
-

Společně s dětmi utvoříme postupnou sochu, ve které se objeví všechny osoby,
co válka nějakým způsobem zasáhla.
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-

Jako první začíná učitel, řekne, kdo je a zaujme k tomu pózu. „Jsem manželka
čekající na svého muže, co bojuje ve válce.“

-

Poté se postupně přidají všichni. Na závěr 5 vteřin v soše vytrváme.

5) Pocity lidí zasažených válkou (10 min)
-

Skupiny (4), Orffovy nástroje

-

Cílem je vyjádřit pomocí Orffových nástrojů pocity osob, kterých se dotkla
válka mezi Řeckem a Trójou.

-

Děti se rozdělí do skupin podle lístečků, na nichž budou psaná písmena. Stejné
písmeno tvoří jednu skupinu. Ve třídě budou stanoviště též se stejnými písmeny
na velkých kartách. Děti při rozřazování proto nemusí mluvit, pouze si najdou
stanoviště se shodným písmenem jako na lístku.

-

Písmena = počáteční písmena osob, jež mají vyjádřit jejich pocity.

-

4 skupiny osob zasažených válkou: „RODINA ŘECKÉHO VOJÁKA,
OBYVATELSTVO MĚSTA TRÓJA, TRÓJSKÉ VOJSKO, ŘECKÉ VOJSKO.“

6) Jedno slovo/ věta závěrem (10 min)
-

Kruh

-

První začíná učitel: „Válka nikdy nikomu nepřinese nic dobrého.“

-

Pokračují postupně všichni po kruhu.
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3

Závěrečná část

3.1 Test
-

Závěrečná část v podobě testu bude pro obě třídy stejná.

-

Časová dotace: 1 vyučovací hodina

3.2 Reflexe realizovaných lekcí
Praktickou část diplomové práce jsem měla možnost zrealizovat na ZŠ Táborské. Záměrně
jsem obě třídy volila z jedné školy, aby měly absolutně shodné výchozí podmínky. Obě
třídy jsem učila úvodní a hlavní části v jeden den a testy jsem zadala dny následující. Co se
kázně týká, byl mezi třídami diametrální rozdíl. 5. A byla perfektní, vede je třídní učitelka
celých 5 let a děti jsou vzorné a pokorné. Druhá třída je hlučnější a nemá moc respekt
k autoritám, jelikož předešlý pan učitel byl dost flegmatický a nedůsledný. Proto jsem
záměrně dramatickou část realizovala ve třídě 5. A paní učitelky Kotoučkové a část
frontální ve třídě 5.B, u mého spolužáka Štěpána Ročáka. Tuto strategii jsem volila po
poradě s oběma učiteli zkoumaných ročníků a myslím, že díky tomu se realizace velmi
zdařila.
Dalším významným aspektem, který je nutno zmínit, byl fakt, že obě skupiny byly těsně
po škole v přírodě a současně necelý týden před rozdáváním vysvědčení. Proto jsem se
snažila, aby byly lekce uvolněné a netvářily se jako výuka.
Na úvod jsem dětem sdělila důvod našeho setkání. Děti jsem úmyslně neinformovala o
tom, že použiji dvě různé metody výuky. Žákům jsem pouze kladla na srdce, aby se
soustředili nejen na hlavní myšlenku, ale i na detaily, jelikož právě ty byly základním
měřítkem pro můj výzkum.
Jako první jsem výzkum realizovala pomocí frontální výuky. Dobové obrázky jsem
rozprostřela na koberec, my jsme sedli okolo a rozebrali, co zobrazují. Asi dva žáci poznali
trójského koně, ale válku nezmínili. Po rozboru si každý vzal lístek. Úkolem bylo rozřadit
se do skupin tak, aby v každé skupině byla každá kasta společnosti pouze jednou.
Nepředpokládala jsem, že chlapci budou záměrně v tento moment skupiny tvořit též i
podle preferencí s kým kamarádí a zároveň vyrušují. Musela jsem je velmi často
napomínat nejen kvůli vyrušování, ale i kvůli neplnění zadaného úkolu obecně. Vše tím
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pádem bylo zdlouhavé. Jak samotná činnost, tak i společná kontrola. Poté se děti vrátily do
lavic a společně jsme si nahlas přečetli text s informacemi o řecké mytologii. Následovala
práce ve dvojicích. Úkolem bylo vyjádřit jedním slovem charakteristiku jednotlivých bohů.
Některé dvojice úkol nesplnily, údajně jej nenašli či nevěděli. Avšak zadání jim jasné
údajně bylo. Vzhledem k častému napomínání a utišování jsme nestihli poslední činnost,
ale usoudila jsem, že ji lze vynechat a navázala jsem hlavní částí.
Ta byla převážně statická. V tento moment pro mě bylo snazší udržet kázeň. Během hlavní
části se střídalo samostatné, společné čtení a mé předčítání, které bylo doplněno otázkami,
činností ve dvojicích a skupinovou prací. Vyučovací blok byl dle mého názoru pro děti
méně atraktivní a zábavný. Dost žáků nesledovalo text, jelikož po vyvolání nevěděli, kde
navazovat a pokračovat. Nakonec jsme si prezentovali skupinovou práci a hodinu tím
ukončili. Opět jsme nestihli poslední naplánovanou aktivitu. Ale celkový můj dojem byl
pozitivní a výsledek vcelku zdařilý, z čehož jsem měla radost.
Druhý den jsem realizovala dramatickou část. Lekce začala simulací situace. Děti se staly
návštěvníky muzea a prohlédly si exponáty, obrazy. Ty jsme poté v kruhu rozebrali a
pohovořili si o věcech, jež zobrazovaly. (Doba, kultura, umění, společnost, …) Předčilo mé
očekávání, když žáci vyvodili příběh, se kterým budeme pracovat. Po rozboru si každé dítě
vzalo lístek s osobou, ve kterou se v navazující aktivitě měly za úkol proměnit a
pantomimicky ji napodobovat. Vybrala jsem několik jedinců, aby činnost předvedli před
třídou. Když jsem chtěla přejít k další činnosti, děti protestovaly, proto jsem vybrala ještě
další čtyři postavy a uklidňovala zbytek, že budou mít ještě spoustu možností se realizovat
v dalších aktivitách. Pokračovala jsem monologem o řecké mytologii a náboženství,
stejným textem, jež druhá třída četla. Další aktivita byla skupinová a děti velmi nápaditě
pomocí soch ztvárnily jednotlivé bohy s jejich charakteristikami. Poslední aktivitu
z úvodní části jsem z časových důvodů vypustila, stejně jako u druhé třídy.
Příběh nám otevíraly klíčové předměty. Hádání bylo velmi krátké, protože některé děti
příběh znaly. Pokračovala jsem jako učitel v roli královny, které se zdál sen. Tím jsem
připravila půdu pro navazující aktivitu. V níž trojice dětí měla zadání a na tuto situaci
reagovat a improvizovat. A to v roli věštce, který přemlouvá svého krále a královnu, aby se
vzdali svého dítěte pro dobro města. Poté jsem zjišťovala, kdo jak uspěl. Dva věštci
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neuspěli, dalším se zadařilo. Některé to však stálo větší úsilí. Pokračovala jsem čtením
úryvku, kde se žáci dozvěděli o životě Parida u medvědice a pastýřů. Na toto téma poté
žáci souběžně improvizovali. Pokračovalo další čtení. Žáci měli odhadovat, kdo se před
Paridem objevil, což někteří opět věděli. V další aktivitě každý sám za sebe v roli Parida
rozhodoval, jaké bohyni dají jablko. Stejně jako v báji zvítězila Afrodita, v což jsem i
doufala, proto jsme mohli plynule navázat sochami podle děje. Prezentaci jsme simulovali
formou divadla: hlediště, jeviště. Děti byly celou dobu absolutně vzorné a zaujaté, což
jsem poznala z jejich pozornosti.
Třetí vyučovací hodinu jsme začínali tím, že každý v roli věštce, vysvětlil nastíněnou
situaci u poslední sochy. Zeus seslal hada, ten na Platanu zadávil osm ptačích mláďat i
s matkou. Všechny věštby jsem nahlas třídě přečetla. Pokračovaly skupinové scénky, též
podle děje příběhu. Úryvky skupiny, před rozehráním scénky na jevišti, přečetly. Poslední
úryvek opět připravil „půdu“ pro další aktivitu v podobě myšlenkového křesla. Děti
vyjadřovaly pocity Trójanů, když se Řekové jako vzdali. Pokračovala jsem jako učitel
v roli Řeka, který osvětlil důvod daru trójanům od jejich protivníků. Díky znalosti příběhu
děti nechtěly koně v kolektivním rozhodnutí přijmout, proto jsem musela vstoupit a říci, že
Trójané bohužel tak chytří jako oni nebyly a koně přijali a já dočetla konec báje.
Bez rozebírání jsme pokračovali postupnou sochou lidí zasažených válkou, kterou jsem
začínala a končila já jako žena vyhlížející svého manžela bojujícího ve válce. U této
aktivity jsem očekávala zajímavější nápady. Hodně se nám opakovali bojovníci, padlí,
trojští, řečtí. V další aktivitě skupiny vyjadřovaly pocity zadaných skupin lidí pomocí
Orffových nástrojů. Pouze jedna skupina využívala čistě zvuky, zbylé zakomponovaly i
rozhovory. Závěrem jsme v kruhu každý řekli jedno slovo, které se nám vybavilo po
prožití lekce. Opět jsem začínala já. Když jsem se s dětmi loučila, velmi jsem je
pochválila, protože absolutně předčily mé očekávání. Lekce se dle mého názoru povedla
perfektně. Já i děti jsme si to společně ohromně užili.
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Závěr – zodpovězení výzkumných otázek
Jak jsem předpokládala, testy opravdu prokázaly, že zvolený způsob učení pomocí
dramatické výchovy byl efektivnější. Třída, která absolvovala lekci realizovanou pomocí
dramatické výchovy, měla testy na první pohled mnohem více vyplněné. Pamatovali si
více postav a lépe jejich jména. Co se týče bodu popisování děje příběhu, děti učené
frontálně, často nedokázaly na otázku ani odpovědět, to se u skupiny s dramatickou
výchovou nestalo. To samé nastalo i u otázky, proč trójská válka vypukla. To byla podle
mě zřejmě nejproblematičtější otázka u obou tříd. Více správných odpovědí bylo opět u
žáků učených dramatickou výchovou. Druhá třída na tento bod dobře odpověděla pouze
v několika případech.
Po opravení a sečtení bodů jsem dospěla ke konečnému výsledku získaných bodů u třídy
s frontální výukou 192 a u třídy s dramatickou výchovou 257. Rozdíl mezi oběma
skupinami je 65 bodů, což není zanedbatelné číslo, jelikož 65 bodů tvoří přibližně celou
jednu čtvrtinu. Můj výzkum ukázal, že výuka pomocí dramatické výchovy byla o 25%
efektivnější pro lepší zapamatování a pochopení látky, než druhý zvolený způsob
realizovaný pomocí klasické frontální výuky. Zde mě vyvstává otázka, zda by nebylo
vhodné dramatickou výchovu více zařazovat i při jiných vyučovacích předmětech, jako je
například vlastivěda a český jazyk, které k tomu přímo vybízí. Dramatická výchova může
být opravdu zajímavým, zábavným a efektivním nástrojem pro práci s dětmi a to nejen ze
strany žáků, ale i ze strany pedagoga.
Když bych měla za sebe zhodnotit, jak náročné bylo připravit jednotlivé lekce, tak
odpověď je více než jednoznačná. Sestavit výuku frontálního bloku nebylo nic složitého.
Jedná se o klasickou podobu hodin českého jazyka, čtení. Pro tento blok jsem potřebovala
tři vyučovací jednotky. Přípravě bloku dramatické výchovy jsem věnovala trojnásobek
času více než lekci frontální. I na realizaci bylo potřeba o hodinu déle, než u skupiny
druhé. Tudíž třída s dramatickou výchovou absolvovala vyučovací blok o čtyřech
vyučovacích jednotkách. Náročnost na vedení je větší u dramatické výchovy, protože je
učitel v příběhu mnohem více zainteresovaný a to tak, že vstupuje v různých rolích a řídí
průběh každé činnosti a prezentace. Dochází k více interakcím mezi žáky a pedagogem.
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V hodině nastává i úplně jiná atmosféra a příjemné klima, což vede nejen ke stmelování
kolektivu.
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Bohové charakteristika

Zeus
Nejvyšší bůh vládnoucí všemu pozemskému i nadzemskému bytí. Jeho vůli se museli
podřídit i ostatní bohové. Byl nadán věšteckým duchem stejně jako jeho manželka a
spoluvládkyně, věrná a oddaná bohyně Héra. Ta špatně snášela Diovi zálety a jeho
milenkám i jejich dětem strojila různé úklady, které zase rušil Zeus. S Hérou Zeus zplodil
3 děti – olimpského kováře Héfaista, boha války Área a bohyni Hébu.

Héra
Manželka boha Dia. Byla ochránkyní manželství a pomocnicí při porodu. Žárlila na svého
záletného manžela a jeho nemanželské děti nenáviděla a trestala. Byla oblíbenou bohyní a
v Olimpii je jí zasvěcen nejstarší řecký chrám.

Athéna
Diovi dcera. Narodila se tak, že v plné zbroji Diovi vyskočila z hlavy. Byla bohyní války.
Ovšem ne ničivé. Byla nepřemožitelná a vždy pomáhala sjednat mír. Vynikala krásou,
rozumem, prozíravostí a odvahou. K jejímu uctění jí byly zasvěcovány chrámy a svatyně,
z nichž nejznámější je Parthenón.

Afrodita
Bohyně lásky a krásy, dcera nejvyššího z bohů Dia. Bývá zobrazována jako krásná mladá
žena stojící na lastuře, na níž se vynořila z mořské pěny.
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Héfaistos
Bůh ohně a kovářství, Diův a Héřin syn. Pro svou ošklivost nesměl s bohy pobývat na
Olympu, byl svržen dolů, ale později byl mezi bohy znovu přiveden. Uměl vyrábět
překrásné šperky, vystavěl bohům nádherná sídla a zhotovil zbroj pro Achilea. Oženil se
s krásnou Afroditou.

Artemis
Dvojče boha Apollóna, dcera nejvyššího boha Dia a Léty. Byla pokládána za ochránkyni
matek. Stejně jako její bratr mohla rozdávat pozemšťanům náhlou nemoc nebo smrt a
rovněž je mohla okamžitě uzdravovat. Bývá zobrazována s lukem a šípy.
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Starořecká mytologie

Starověký řecký svět byl hluboce zbožný, přičemž jeho náboženství se zakládalo na
mýtech a hrdinských příbězích. Jakékoli veřejné nebo soukromé jednání bylo doprovázeno
vzýváním bohů. Nejdůležitějším věšteckým posvátným místem bylo v Delfách. Skoro v
každém domě byl oltář pro soukromé bohoslužby.
Bohové sídlili na hoře Olymp, kde při hostinách pili nektar. Řekové věřili, že mocní
bohové a bohyně dohlížejí na svět a zasahují do lidských záležitostí. Tito bohové se
chovali stejně jako lidé, zamilovávali se, hádali se mezi sebou a lhali.
Řekové pořádali k uctívání bohů různé slavnosti, například Olympijské hry. Dávali si
pozor, aby bohy proti sobě nepoštvali. Řekové pokládali k sochám svých bohů dary, aby
jim bohové pomáhali. Svým bohům obětovávali zvířata, za nejlepší oběť považovali býka.
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Frontální výuka:
Lístky na rozřazení do skupiny

Bůh

Bůh

Panovník

Panovník

Obchodník

Obchodník

Tovaryš

Tovaryš

Otrok

Otrok
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Pracovní list - Život ve městě Trója
Jména:

1) Napiš 5–10 řemesel/povolání, jež se v té době mohla objevit?

2) Napiš 5–10 výrobků/ věcí, které v tu dobu lidé používali?

3) Jaké materiály měli k dispozici?
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Dramatická výchova
Lístky na pantomimu

kovář
kořenářka
obuvník
šperkař
filosof
sochař
lékař
bůh
král
voják
otrok

hrnčíř
švadlena
kameník
rybář
hudebník
básník
vědma
bohyně
vojevůdce
otrokář
65

Lístky na scénky

Trójská válka
Přinášení obětí bohům
Bohové na Olympu
Chystání zbroje do boje
Olympijské hry

66

Co jsme si zapamatovali?
JMÉNO:
TŘÍDA:

1) Vypiš všechny postavy, na které si vzpomeneš, že se objevily v našem příběhu.
(10 bodů)

2) Vypiš jména bohů, na které si vzpomeneš, že se v příběhu objevily. (6 bodů)

3) Proč vypukla Trójská válka? (1 bod)

4) Kdo a proti komu ve válce bojoval? (2 body)

5) Kdo zvítězil? (1 bod)

6) Napiš alespoň 3 negativní dopady války. Koho všechno zasáhla? (3 body)
a)
b)
c)
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7) Ve stručnosti popiš děj našeho příběhu. ( ? Bodů)

Vypracované otázky – očekávané odpovědi

1) Vypiš všechny postavy, na které si vzpomeneš, že se objevily v našem příběhu.
(10 bodů a více)
-

Král Priamos

král Mineláos

-

Královna Hekaba

Achileus, Odysseus

-

Paris

Agamemnón

-

Bratr Hektór

přítel Patroklos

-

Helena

věštci

2) Vypiš jména bohů, na které si vzpomeneš, že se v příběhu objevily. (6 bodů)
-

Héra

Artemis

-

Athéna

Héfaistos

-

Afrodita

Zeus

3) Proč vypukla Trójská válka? (1 bod)
Protože Paris za pomoci bohyně Afrodidy unesl krásnou ženu Helenu řeckému
králi Mineláovi.

4) Kdo a proti komu ve válce bojoval? (2 body)
Trojané a Řekové

5) Kdo zvítězil? (1 bod)
Řekové, ale v podstatě nikomu nepřineslo výtězství radost.
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6) Napiš alespoň 3 negativní dopady války. Koho všechno zasáhla? (3 body)
a) mnoho mrtvých vojáků, umírání obyvatel, hrdinů
b) nešťastné matky, ženy, osiřelé děti
c) zpustošené město, neustálý neklid a obavy

7) Ve stručnosti popiš děj našeho příběhu. (9 bodů +)
-

Uposlechnutí věštby a vzdání se královského syna pro dobro města.

-

Hoch u medvědice a pastýřů

-

Odložený Paris si vybral Afroditu, jež mu slíbila nejkrásnější ženu

-

Cesta do města, setkání po letech s rodiči

-

Výprava pro Helenu

-

Hněv krále Mineláa a tažení na Tróju

-

10 let válčení

-

Lest na Trójany

-

Přijmutí daru Trójského koně, následná prohra, vyplenění města
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Trója – pracovní text pro děti
Společné čtení:
1)
V Malé Asii stávalo v dávných dobách město Trója. Za mohutnými městskými
hradbami vládl svému národu král Priamos s královnou Hekabou. Jedné noci měla
královna podivný sen. Zdálo se jí, že se jí narodilo děťátko. Když je chtěla vzít do náručí,
proměnilo se dítě v hořící pochodeň. Plameny pochodně přeskočily na královský hrad,
z hradu na okolní domy a za chvíli hořelo celé město jasným plamenem.
Královna se probudila poděšena a vyprávěla svůj sen královi. Král zavolal ještě za
ranního šera věštce, aby mu vyložili, co královnin sen znamená. Neradi pověděli věštci
králi zlou novinu, kterou skrýval v sobě neblahý sen. Královně prý se narodí syn a přinese
zkázu celému městu. Chce-li si král zachovat život svůj a své manželky, dětí a životy
občanů, chce-li zachovat město Tróju, ať dá novorozeně odnést do pustých hor. Bude lépe,
když dítě zemře, než aby ztratilo život tolik nevinných poctivých lidí.
Zanedlouho se královně narodil syn. S pláčem se s ním královna rozloučila a
zarmoucený král Priamos odevzdal dítě sluhům, aby jej zanesli do horské pustiny. Sluhům
bylo hezkého děcka líto, ale báli se neuposlechnout králova rozkazu, neboť znali věštbu.
Zanesli dítě do hor a rychle běželi k městu. Nechtěli slyšet dětský pláč a křik.
Opuštěné dítě dlouho neplakalo. Našla je medvědice, očichala je, olízala a vzala
jemně do zubů přikrývku, do níž bylo dítě zabaleno, a odnesla je do jeskyně ke svým
medvíďatům. Tam vyrůstal chlapec mezi medvědy, medvědice ho živila a medvíďata si
s ním hrála. Chlapec sílil, naučil se běhat, lézt po stromech, jen lidské řeči se nemohl od
medvědů naučit.
Jednoho dne hledal v té končině pastýř ovci a spatřil na pasece opuštěného chlapce,
jak si hraje. Vzal ho k sobě do chatrče a od té doby žil chlapec s pastýři. Pomáhal jim
hlídat stáda a konečně se od nich naučil i mluvit. Rostl a stal se z něho silný, urostlý
mladík. Říkali mu Paris. Paris se ničeho nebál. Chránil stáda před šelmami i před lupiči a
všichni pastýři ho měli rádi.
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Paris se dával uprostřed stáda, hrával na píšťalu a dával pozor, aby se mu ovce
nezatoulaly do lesa. Jednou právě pozvedla píšťalu k ústům, když se před ním objevily...

2)
Do války proti Tróji se přidal i Odysseus a Achilleus, nejudatnější hrdina celé
výpravy. Říkalo se o něm, že je nezranitelný. Když se narodil, ptala se jeho matka, mořská
víla Thetis, jaký bude mít její syn osud. Sudičky jí řekly, že její syn Achilleus bude slavný
hrdina, ale v mladém věku padne ve válce. Aby ho uchránila od nepřátelských šípů a mečů,
ponořovala ho do kouzelné vody podzemní řeky Styx. Přitom ho držela za patu.
Divotvorná voda učinila Achillea nezranitelným na celém těle kromě paty, které se voda
nedotkla.
V Aulidě se sjelo na dvanáct set řeckých lodí. Vrchním velitelem loďstva se stal
král Agamemnón. Před vyplutím se hrdinové shromáždili a pod velkým platanem obětovali
nesmrtelným bohům. Tu jim Zeus seslal znamení. Ke stromu se připlazil had, ovinul se
kolem kmenu a zadávil v hnízdě na větvi osm ptačích mláďat i s jejich matkou a po činu
zkameněl. Věštci vyložili příhodu tak, že válka potrvá devět let a desátého roku Trója
padne.

3)
Řekové vytáhli válečné lodě na břeh, postavili tábor a obehnali jej náspem.
Achilleus si dal okolo stanu postavit hradbu z mohutných kůlů zaražených do země. Brána
v hradbě se zavírala obrovskou závorou, s níž stěží pohnuli tři silní muži. Jen Achilleus ji
dokázal zvednout sám a otevřít si.
Každý den vyjížděli Řekové na válečné výpravy do okolí Tróje a do tábora se
vraceli s bohatou kořistí. Město Trója však odolávalo všem řeckým útokům.
Po devět let války kolísalo vítězství mezi Trójany a Řeky, po devět let plakaly
v Tróji vdovy pro své padlé a asijská půda lačně pila řeckou krev.
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Kvůli křivdě ze získané kořisti Achilleus odmítl nadále bojovat na straně řeckého
krále, a tak nečinně seděl ve stanu, jeho meč i oštěp odpočívaly.
Trójané se stávali smělejšími a smělejšími. Jednoho dne vtrhli i do řeckého tábora
A začali zapalovat lodě. Ani zápach hořícího dřeva Achillea nevylákal ze stanu.
Ve chvíli nejvyššího nebezpečí vběhl do Achilleova stanu jeho přítel Patroklos. Za
přísahal ho a prosil, když už sám nechce bojovat, ať mu půjčí svou zbroj. Trójané budou
myslit, že táhne zdatný Achilleus, a jistě se rozběhnou k městu. Achilleus svolil a půjčil
příteli nádhernou zbroj. Radil mu přitom:

„Nedej se, příteli, strhnout v zápalu boje a nepronásleduj trojské bojovníky. Jen se
jim ukaž, to stačí. Jakmile Trójané ustoupí z tábora, hned se vrať. Boj před Trójou přenech
jiným. Zbroj ti půjčuji jen proto, aby nám oheň nezničil lodě.“
Patroklos sveden úspěchem razil si mečem statečně cestu kupředu za trójským vojevůdcem
Hektórem. Zapomněl na Achilleovu radu a odvážil se do houfu nepřátel na širé pole před
Trójou. V tom ho zranil nepřátelský oštěp. Hektór si všimnul, že je Patroklos raněn,
probojoval se k němu a zasadil mu smrtelnou ránu. Achilleovu zbroj ukořistil Hektór.
O smrti věrného přítele se dověděl i Achilleus ve svém stanu a padl na něho veliký
žal. Na hlavu si nasypal prach a jeho nářek se nesl široko daleko po mořském břehu.
Achilleovo bědování zaslechla jeho matka. Opustila svůj příbytek v mořských vlnách a
navštívila nešťastného syna. Nalezla Achillea, planoucího touhou pomstít přítelovu smrt.
Smutně na něj pohlédla a řekla: „zabiješ-li Hektóra, stihne i tebe brzy smrt.“
„Raději zemřu,“ zvolal Achilleus, „než bych nechal žít vraha svého přítele.“

4)
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„Nezabíjejte mě, dobří lidé! Jen tak tak jsem unikl Řekům. Chtěli mě obětovat pro
jejich šťastnou plavbu do vlasti. Toho dřevěného koně vám postavili na rozkaz bohů jako
dar městu Tróji. Trójané to Řekovi uvěřili.
Hostinami a slavnostmi skončil den a město ulehlo ke klidnému spánku. V nočním
tichu vyšla na hradby Helena a dala Řekům na moři pochodní smluvené znamení
k návratu. Z útrob dřevěného koně vystoupili hrdinové a otevřeli městské brány vojsku,
které opět zakotvilo u trójských břehů.
Říční zbraní, křik a plameny probudila trojské spáče. S očima zastřený má ještě
snem chápali se zbraní. Boj vstoupil do města a navštívil každý dům. Město hořelo ze
všech stran a ve světle oslnivých požárů sváděli Trójané marnou bitvu. Helenu si Meneláos
odvedl na svou loď. Město lehlo popelem a popel se smísil s krví Trójanů a Řeků. Skončila
Trójská válka a nikomu nepřinesla dobro.

Samostatné čtení:
1)
Héra, manželka vládce bohů Dia, Athéna, bohyně moudrosti, ochranitelka
statečných a chytrých mužů, a Afrodita, bohyně krásy a lásky. Paris při pohledu na bohyně
úžasem oněměl. Bohyně Héra mu podala zlaté jablko a řekla: „Paride, rozsuď náš spor.
Přeme se ozlaté jablko. Má je dostat ta nejrásnější z nás.
Dobře se na nás podívej a pověz, které z nás jablko patří. Dáš-li jablko mně, staneš
se vládcem nad celou Asií, nejmocnějším panovníkem na celém světě.“
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Athéna se usmála a řekla: „Když dostanu jablko já, budeš nejslavnějším
vojevůdcem všech dob. Vyhraješ každou válku a nepřátelská města ti sama budou otvírat
brány, jakmile se k nim s vojskem přiblížíš.“
Afrodita řekla sladkých hlasem: „Dáš-li jablko mně, slibuji ti ženu tak krásnou, že
krásnější neviděl svět.“
Paris okamžik zaváhal a pak podal zlaté jablko bohyni Afroditě. Tím si rozhněval
bohyně Héru a Athénu a rozhodl o svém osudu i o osudu města Tróje.

2)
Spartský král Mineláos přijal hosta ze vzdálené Tróje přívětivě a pohostil ho.
Netušil, že Paris přišel do jeho paláce zasít zlo, jehož úrodu bude na dalekém bojišti kosit
smrt. Afrodita přivedla Paridovi do cesty Mineláovu ženu Helenu a probudila v jejím srdci
lásku. Paris se jí zalíbil a ona se zalíbila Paridovi. Paris odvrhl zákony pohostinství, které
jsou milé i bohům, a unesl Helenu v noci na svou loď.
Plavcům se rozbušilo srdce, když ji spatřili. Bylo jim, jako by sestoupil na loď
stříbrný měsíc z oblohy a plavil se s nimi k jitřnímu břehu noci. Tak zářila její bílá krása.
Loď brázdila noční tmu a bohyně Afrodita ji vedla k trojským břehům.
Jakmile král Meneláos spatřil Paridův zločin, vyrazil do Mykén. V Mykénách vládl
Meneláův bratr, král Agamemnón. S ním se radil, jak potrestat nešlechtetného hosta. Ještě
téhož dne se rozjeli poslové do všech stran, aby vyzvali řecké hrdiny na válečnou výpravu
proti Tróji.
Celou zemí se ozývalo chřestění zbraní, zkoušelo se ostří mečů, napínaly se tětivy
luků, chystaly se přilbice, v přístavech se zakusovaly sekyry do vonného dřeva, stavěly se
nové lodi, přitesávala vesla, chystaly plachty. Řekové opouštěli své domovy, ženy a děti,
matky, otce a odcházeli do Aulidy, kde se schromažďovalo vojsko i loďstvo.

3)
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Achilleova matka přinese synovi od Héfaista novou a ještě krásnější zbroj náhradou za
ztracenou. Achilleus uzavře s Agamemnónem smír a v nové zbroji se vrhne jako lev do
trojských řad. Drtí a ničí kolem sebe nepřátele a hledá mezi nepřátelskými bojovníky
Hektóra.
Spatřil ho, jak mával mečem, a řítil se k němu. I udatný Hektór, když viděl Achillea
v nebeské zbroji, pocítil strach. Obrátil se a dal se na útěk. Tušil, že se za ním žene smrt.
Třikrát oběhli Achilleus za Hektórem městské hradby a nakonec ho probodl oštěpem. Plán
hněvu přivázal Hektórovu mrtvolu k svému vozu a na pohanu ji vláčel kolem města před
zraky Trójanů stojících na hradbách.
Brzy po smrti Hektórově padl i Achilleus. Paris zasáhl Achillea na jediném
zranitelném místě, na patě.
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