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Anotace:
V této práci autorka poukazuje na možnost využívání určitých prvků dramatické
výchovy

při výuce cizího jazyka. Zaměřuje se zejména na využití těchto prvků

v hodinách anglického jazyka a v hodinách anglické konverzace pro 5.
práci

třídy. Svou

zpracovává na základě osobních zkušeností s výukou anglického jazyka na

prvním stupni ZS.

Annotation:
These thesis indicates possibility how to utilize exact elements of drama in
learning foreign languages. It particularly aims to use them in English language lessons
in 5th grades. The work is based on a personal experience with teaching English
language on the first grade in primary school.
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Odpověď na otázku: „Kdo je slepecV

může být:

„ Slepec je člověk, který nevidí."
Ale také:
Zavřete oči,-nechte je zavřené a zkuste najít východ z této místnosti."
/Brian Way/

ÚVOD

Působím sedmým rokem jako učitelka anglického jazyka na škole s rozšířenou
výukou jazyků. Mám zkušenosti s výukou angličtiny na obou stupních, mimo to vedu
na naší škole dva zájmové kroužky v rámci Centra volného času. Jedná se o kroužek
anglické konverzace pro 5. třídy a dále pak o kroužek dramatické výchovy Pimprle.
Naše škola je školou výběrovou. Žáci jsou přijímáni na základě úspěšného
absolvování přijímacího pohovoru. Tento pohovor se koná v době, kdy jsou děti ve
druhé třídě, a skládá se z písemné části a z ústního pohovoru. Žáci do naší školy
přicházejí na začátku třetí třídy a začínají se nejprve učit anglický jazyk. Později, na
2.stupni, přibírají další, tentokrát volitelný jazyk - němčinu, francouzštinu, případně
španělštinu.
Vzhledem k zaměření naší školy na výuku jazyků se snažíme zajistit žákům
výuku na nadstandardní úrovni, ale zároveň neopomíjíme fakt, že naším cílem není
pouze naučit je cizím jazykům a ostatnímu učivu, ale současně z nich vychovat
všestranně rozvinuté jedince.
Jedním ze základních kamenů a předpokladů pro naplnění našich cílů jsou
mimo jiné

dobré vztahy mezi učiteli a žáky, mezi pedagogy a rodiči, a mezi žáky

samotnými.Cesta k dosažení dobrých studijních výsledků je nesnadná, žákům je třeba
porozumět i po stránce lidské, ukázat jim vlastní zaujetí pro daný předmět Jestliže žáci
považují mnou vyučovaný předmět za zajímavý, pokud se na hodiny angličtiny těší,
cítí-li z mé osoby, že

respektuji jejich osobnost a vnímají-li, že i já mám radost

z každého jejich úspěchu, mám téměř jistotu, že vyučování bude úspěšné.
Ve své práci bych chtěla na jedné straně uplatnit své zkušenosti z let minulých,
kdy jsem při výuce anglického jazyka používala některé z prvků dramatické výchovy.
Zároveň je mým záměrem vyzkoušet na svých žácích některé nové hry a aktivity a
jejich prostřednictvím ještě více usnadnit svým svěřencům pronikání do tajemného a
krásného světa anglického jazyka. Mým cílem je jednak obohatit hodiny angličtiny a
anglické konverzace a zároveň napomáhat dětem i v jejich socializace, získání zdravého
sebevědomí, obohacení jejich obrazotvornosti a zlepšení jejich komunikace nejen
v cizím jazyce.
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Při psaní této práce mám v úmyslu čerpat informace z literatury, ale i z praxe a
hodlám těžit i ze zkušeností mých kolegů, kteří se v oblasti školství pohybují již delší
dobu. Při práci budu nejčastěji používat metodu pozorování, která zaujímá v mém
povolání jedno z nejpřednějších míst. Poznatky takto získané mi pak budou sloužit
k lepšímu poznání svěřenců a bude možno je uplatnit při mém pedagogickém působení.
Také zpětná vazba - tj. zjištění, co si moji žáci z výkladu odnesli, patří mezi
nejdůležitější metody.
Mým záměrem je jednak naučit své žáky používat cizí jazyk, a to jak pomocí
běžných výukových metod, tak i za použití různých odlehčujících aktivit, vedoucích
k upevnění znalostí. Stejně tak je mým úkolem zbavit děti pochybností o sobě, o svých
kompetencích. Samotná znalost slovíček a gramatiky je nepostačující, je třeba žákům
ozřejmit, že není třeba mít strach je použít, že každý sebemenší pokus a pokrok je
vítaný. Domnívám se, že za pomoci dramatické výchovy, respektive určitých prvků,
bude pro žáky snazší naučit se cizímu jazyku a také že u nich tento způsob výuky
dokáže odblokovat strach z chyby, ze zesměšnění se. Mou snahou je přimět žáky
pomocí prvků převzatých z dramatické výchovy podat co nej lepší osobní výkon, aniž by
měli pocit, že jsou srovnáváni a že jsou si vzájemně konkurencí. Mým cílem je naučit
své žáky používat životní dovednosti.
Dramatická výchova mi na mé cestě bude sloužit jako podpůrný prvek,
napomáhající mým svěřencům v jejich lidském a jazykovém rozvoji. Ve své práci bych
také chtěla nastínit možnosti dalšího vývoje výuky cizích jazyků v našich podmínkách jedná se mi zejména o nutnost vyšších hodinových dotací, neboť za současné situace je
velmi obtížné včlenit do výuky odlehčující prvky ve formě různých herních aktivit.
V mé práci mi jde především o to, prokázat, že dramatická výchova má své
místo ve výuce cizích jazyků. Nejde mi o důkazy toho, že jsem schopná učit a naučit
děti anglickému jazyku, chci pouze ukázat na jednu z cest, kterou je možno se ubírat při
výuce.
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1. KLÍČOVÁ SLOVA PROMĚNY NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V současnosti dochází k mnohým změnám ve výchovně vzdělávacím procesu. V
souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu
rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v Zákoně o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, se do vzdělávací soustavy
zavádí nový systém kurikulárnich

dokumentů'

pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let.

Tyto dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních - státní a školní.
Jedná se o dokumenty státní úrovně, které normativně stanovují obecný rámec
pro jednotlivé etapy vzdělávání a jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích
programů (dále ŠVP). Vymezují obsahový a legislativní rámec potřebný pro tvorbu
ŠVP. Nejvyšším kurikulárním dokumentem je Národní program vzdělávání. 2

1.1 RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

3

Rámcový vzdělávací program 4 (dále RVP) je kurikulárním dokumentem státní
úrovně, který normativně stanoví obecný rámec pro jednotlivé etapy základního
vzdělávání; jeho samostatnou přílohou je Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání upravený pro žáky s mentálním postižením. Je závazný pro tvorbu ŠVP.
Školní vzdělávací program

vytváří každá škola podle zásad stanovených

v RVP. Cílem základního vzdělávání je pomoci

žákům utvářet a postupně rozvíjet

klíčové kompetence a poskytnout jim spolehlivý základ všeobecného vzdělání
orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním
vzdělávání se proto usiluje o naplňování 9. cílů :

1

2

http://www.msmt.cz/
http://www.vuppraha.cz

!

www.rvp.cz/

1

http://www.scio.cz/
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•

osvojení strategie učení a motivace pro celoživotní

vzdělávání

•

podněcování žáků k tvořivému myšleni, logickému uvažování,řešení

•

vést žáky ke komunikaci (všestranné, účinné, otevřené)

•

schopnost spolupracovat, respektovat práci a úspěchy své i druhých

•

žák se chová jako svébytná, svobodná a odpovědná osobnost, uplatňuje svá

problémů

práva a plní své povinnosti
•

potřeba projevovat pozitivní city

•

rozvoj a ochrana duševního a tělesného zdraví a spoluzodpovědnost

za ně

•

tolerance

duchovním

a ohleduplnost

- k jiným

lidem, jejich

kulturám

a

hodnotám
•

poznávat

a rozvíjet vlastní schopnosti

v souladu s reálnými

možnosti

a

uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o
vlastní životní a profesní

orientaci

Klíčové kompetence představují soubor vědomostí, dovedností, schopností a
postojů, které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se
do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost. Smyslem a cílem vzdělávání podle RVP ZV
je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně
dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. V
Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání jsou klíčové kompetence
vymezeny na úrovni, které mají dosáhnout všichni žáci na konci základního vzdělávání;
v etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány kompetence :

•
•

k učení
komunikativní

•

sociální a personální

•

k řešení problémů

•

pracovní

•

občanské

Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního
vzdělávání, nelze považovat za ukončenou, získané klíčové kompetence tvoří základ
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pro celoživotní učení. Naši žáci jsou sice mnohdy nadprůměrně vybaveni akademicky,
ale svoje poznatky nedovedou uplatnit.
Školní prostředí má podporovat nejschopnější žáky, zároveň však má chránit a
podporovat žáky nej slabší a zajišťovat, aby každé dítě mělo možnost optimálně se
vyvíjet. Mimo to má vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.
RVP je otevřený dokument, který bude v určitých časových etapách inovován
podle měnících se potřeb společnosti, zkušeností učitelů se ŠVP i podle měnících se
potřeb a zájmů žáků. Podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu a
předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, metod a forem výuky ve shodě s
individuálními potřebami žáků. Specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli
žáci dosáhnout na konci základního vzdělávání.

1.2 CIZÍ JAZYK A JEHO MÍSTO V RVP

Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do
devíti vzdělávacích oblastí. Jednou z těchto oblastí je Jazyk a jazyková

komunikace.

Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně
ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v Cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A2,
vzdělávání v Dalším cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně AI (podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky).
V současné integrované Evropě je znalost cizích jazyků naprostou nezbytností.
Potřeba komunikovat jiným než mateřským jazykem staví naše školství před nutnost
umožnit žákům kvalitní jazykovou výuku. Je třeba snížit jazykové bariéry a usnadnit
budoucí generaci cestu k hledání uplatnění v rámci celé Evropy.
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Stejně tak je zapotřebí za pomoci mezinárodní spolupráce mezi školami
jednotlivých evropských zemí umožnit mládeži poznat případné odlišnosti ve způsobu
života v jednotlivých zemích. Zároveň tak lze předcházet případným projevům rasismu
a xenofobie, které s sebou přináší soužití s osobami jiné barvy pleti, náboženského
vyznání, způsobu života. Odstranění jazykových bariér je možné pouze za předpokladu,
že žáci budou mít možnost učit se danému jazyku formou pro ně přijatelnou.
Zájem o cizí jazyky je třeba v dětech probouzet od raného mládí a podporovat
tento zájem všemi možnými prostředky. Žáci by měli mít zájem o další vzdělávání se ve
zvoleném cizím jazyce a měli by mít na zřeteli, že se jedná o „běh na dlouhou trať" a
celoživotní cestu. Tato skutečnost by jim však neměla být na překážku. Mělo by jim být
umožněno již od počátku komunikovat v cizím jazyce - ať již ústní nebo písemnou
formou. Zvládnutí byť jen základní komunikace se ukazuje být vynikající motivací žáci chápou význam jazyka a mají snahu jít dál v jeho studiu. S rostoucím sebevědomím
rostou i komunikační schopnosti, žáci se vyjadřují sofistikovaněji, mají snahu
pojmenovat své pocity a vyjádřit své myšlenky. U mnohých lze pozorovat snahu o
samostatné získávání informací z různých zdrojů.
Dle RVP by měl žák být schopen na 1. stupni zvládnout přiměřenou slovní
zásobu, měl by porozumět jednoduchým pokynům a větám a být schopen na ně
reagovat. Také by měl

rozlišovat grafickou a mluvenou podobu slova a měl by

porozumět jednoduché konverzaci. Žák má osvojená jednoduchá sdělení - pozdravy,
poděkování. Umí se představit a je schopen konverzovat na téma domov, rodina, denní
program, zájmová činnost, apod. Zvládá základní gramatické struktury.
Na 2. stupni žák plynule čte s porozuměním, rozumí jednoduché konverzaci,
odvodí význam neznámých slov z kontextu, jednoduchým způsobem se domluví
v běžných situacích, konverzuje na různá probíraná témata. Je schopen písemného
sdělení na známé dané téma. Je schopen oslovit druhého člověka, požádat o pomoc,
vyslovit omluvu, poděkovat, vyjádřit svůj souhlas, příp. nesouhlas, vyžádat si potřebnou
informaci, apod. Dochází také k rozšíření tematických okruhů - kromě již výše
zmíněných témat je schopen konverzovat na téma stravování, cestování, nákupy, móda,
sport, pohovořit o České republice apod. Má poměrně širokou slovní zásobu a zažité
gramatické struktury.
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2. DIDAKTIKA CIZÍCH JAZYKŮ

Didaktika cizích jazyků je samostatným vědním oborem. Jejím předmětem je
řízení cizojazyčného učení. 5 . Didaktika cizích jazyků je disciplínou pedagogickou.
Jedná se o vědu praktickou a aplikovanou.
Zakladatelem didaktiky cizích jazyků u nás je Radomír Choděra, autor mnoha
studií. U nás se stala didaktika cizích jazyků (DCJ) aktuální zejména po roce 1989, kdy
došlo k rozšíření vyučování cizích jazyků na našich školách a zároveň bylo nutné, aby
došlo k rekvalifikaci učitelů, vzhledem k nedostatku aprobovaných vyučujících dalších
cizích jazyků po ruském jazyce.

2.1. DIDAKTIKA CIZÍCH JAZYKŮ V NOVÉM POJETÍ

Řízení cizojazyčného učení ve školní výuce probíhá na třech úrovních:
1) řízení učitelem
2) řízení školskými institucemi a jejich orgány
a) školská politika
b) tvorba a certifikace
i)

kurikulí

ii) učebních pomůcek
3) řízení vědou - fakultativní
Cílem současného jazykového vzdělávání již není zvládnutí cizího jazyka,
respektive více cizích jazyků na úrovni blízké rodilým mluvčím, ale spíše tzv.
vícejazyčnost. Jedná se o znalost většího počtu jazyků za pomoci rozšíření nabídky
výuky cizích jazyků, případně motivací žáků a studentů, aby rozšířili své studium i za
hranice školy. V důsledku by mělo jít o budování vyšších komunikativních kompetencí.
Otázkou je, zda pro přípravu budoucích učitelů cizích jazyků je dostačující
příprava, jak ji nabízejí pedagogické fakulty. Přednášky a semináře by měly být
doplněny interaktivními přednáškami, projektovými cvičeními a mikrovyučováním.
5

C H O D Ě R A , R . Didaktika cizích jazyků, s. 15
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Obě tyto složky by měly tvořit provázaný celek a připravit tak kvalitní pedagogy cizích
jazyků pro naše školy.
V současnosti je při přípravě budoucích pedagogů stále málo důrazu kladeno na
alternativní a doplňující metody. Jednou z nich je právě dramatická výchova, neboť
nabízí značné množství aktivit, které mohou výuku cizích jazyků zkvalitnit a také
zatraktivnit.

2.2 METODOLOGIE DIDAKTIKY CIZÍCH JAZYKŮ

2.2.1 CÍLE CIZOJAZYČNÉHO VYUČOVÁNÍ

Obecná didaktika představuje teorii vzdělávacích procesů v prostředí školy
s dominantním zřetelem na vyučování, učivo a organizační formy školní edukace. 6
Zabývá se jejich obecnými řešeními.
Jazykové předměty patří mezi předměty činnostní. Osnovy pro výuku cizích
jazyků jsou zaměřeny na verbální učení. „Zák musí na konci učebního cyklu nejen
„vědět", ale především „umět"." 7
Cíle cizojazyčného vyučování jsou
•

Jazykový

•

Vzdělávací

•

Výchovný

Jazykový

cíl představuje prioritu. Má směřovat křečovým

dovednostem,

k dovednostem komunikativním. Tím je myšleno nejen jazyk znát, ale být schopen ho
používat.

6
7
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Vzdělávací cíl se dotýká poznatků s jazykem spojených, reálií, ale i jazyka jako
součásti jiné kultury. Plní úlohu v mezipředmětových vztazích. Mezipředmětové vztahy
se soustředí na vzájemné souvislosti mezi jednotlivými předměty, chápání příčin a
vztahů, prostředek mezipředmětové integrace. V kurikulu jsou uvedena v učebních
osnovách jednotlivých předmětů jako mezipředmětová témata, případně i jako
samostatné předměty. 8

Výchovný cíl plní úlohu

prostředku umožňujícího celkový rozvoj osobnosti,

jejího charakteru a morálně-volních kvalit. Jedná se o prostředek přispívající výrazně
k boji s rasismem a xenofobií.

I já ve své práci spatřuji určitou možnost, jak

svým žákům

umožnit

prostřednictvím cizího jazyka poznávat svět. Právě v nich vidím velkou naději pro
budoucnost. Mají-li dnešní děti možnost učit se širšímu spektru cizích jazyků, mají-li již
od dětství pravidelný kontakt s příslušníky jiných etnik a mohou tak samy poznat jejich
kvality a kulturu, je to jeden z krůčků do integrované Evropy.

Za prioritní pokládám oblast dotýkající se jazykových cílů. Tato oblast si klade
za cíl schopnost používat cizí jazyk pro komunikační účely. Základní jazykové
dovednosti jsou:
•

Receptivní - čtení a poslech s porozuměním

•

Produktivní - ústní projev, písemný projev
R.Choděra klade ve své publikaci na první místo poslech. Na dalším místě je

mluvení.

Mluvený projev je pevně spjat s poslechem. Mluvený projev -dialog

i

monolog - se stává nejen cílem, ale i zdrojem pro další komunikativní dovednosti. Je
provázán nejen s poslechem, ale i se čtením a psaním.
Čtení (tiché) je jednou z nejužitečnějších jazykových dovedností. Cílem je umět
vyhledat v textu důležité informace, orientovat se v něm a porozumět jeho obsahu.
Psaní je také pevně spjato se čtením a mluveným projevem. Má podobu
produkce a reprodukce.
8
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Všechny základní jazykové dovednosti jsou

spjaty a tvoří celek. Tato

provázanost se zejména projevuje v oblasti výuky cizích jazyků tam, kde již nejde o
pouhé vyučování, ale zároveň o výchovu budoucí generace.
Uplatnění dramatické výchovy vidím zejména v oblasti mluvení - kupříkladu
dialogy tvoří jednu ze základních aktivit, kdy žáci mají možnost prostřednictvím rolové
hry si „nanečisto" vyzkoušet situace zběžného života. Svou úlohu také sehrají hry na
stmelování kolektivu a kolektivní spolupráci.

2.2.2 INTERAKCE UČITEL - ŽÁK

Významným faktorem, ovlivňujícím proces učení, je interakce mezi pedagogem
a žákem. Interakce učitele a žáka je podstatou procesu vyučování - učení. Učitel také
ovlivňuje a zprostředkovává

interakci žáků navzájem. Učitel by měl

vycházet

z osobnostního pojetí žáka, neboť z toho vychází strategie učení. Aby bylo vyučování
úspěšné jak ze strany učitele, tak ze strany žáka, je třeba dodržet určité zásady:
- respektovat vlivy mateřského a dříve osvojených jazyků
- opírat se o orální základ
- využívat synergický efekt vzájemné souvislosti jazyka a řeči
- brát v úvahu jednotu jazyka a mimojazykových fakt
- přihlížet ke specifikům jazykové uvědomělosti a názornosti

Při plnění jazykového cíle existují 4 druhy kompetencí:
1) Kompetence lingvistická - vědomost o jazyce
2) Kompetence jazyková - vědomost z jazyka
3) Kompetence řečová - správně recipovat nebo reprodukovat text ve shodě s normou
4) Kompetence komunikativní - sekundární dovednost vyšší úrovně

Právě

při

rozvoji

komunikativní

kompetence

s úspěchem používat metody převzaté z dramatické výchovy.
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lze,

dle

mého

názoru,

Existuje i tzv. autonomní učení - učení bez učitele. Je blízké celoživotnímu
vzdělávání. Jeho chvíle přichází například poté, co žák dokončí určitý jazykový kurz,
neboť by měl by být i nadále zodpovědný za své další jazykové vzdělávání.
Značnou roli při výuce cizích jazyků sehrává interference neboli záporný přenos.
Jedná se o ty jevy při učení se cizím jazykům, kdy nová látka ovlivňuje látku osvojenou
dříve, případně ji vytlačuje. V určitých fázích vyučovacího procesu - obzvláště na
počátku učiva, je interference do jisté míry nevyhnutelná a je také nejméně škodlivá.
Patří k procesu učení se cizímu jazyku i kjeho užívání. Bohužel je také jednou
z hlavních příčin chyb.

2.2.2.1

RIZENIUČENI

Ve stávajících DCJ je dáno, že při výuce cizích jazyků se jedná o záměrné
působení učitele (subjektu) na žáka (objekt). Všechna složky řídícího procesu musí být
vyváženy.
V dřívějším pojetí výuky cizích jazyků se očekávalo, že žáci prostřednictvím
vzdělání získají vědomosti, aniž by se předpokládalo, že i oni sami mohou být aktivními
účastníky tohoto procesu. Cílem bylo učení se faktům, zatímco dnes je důraz kladen
spíše na to, aby žák aktivně reagoval na učitelovy podněty a sám usiloval o získání
dalších poznatků. Učitel by měl tyto snahy podchytit, měl by žákům klást otázky a
podněcovat v nich touho ptát se. I zde je možné použít prvky převzaté z dramatické
výchovy (např. „mluvící dřívko" - putuje od žáka k žákovi, každý tak dostane šanci
odpovědět, forma interview,).
Výchozí fází řízení je rozhodování.
přesvědčování.

Následuje fáze působení

Osobně se nejvíce přikláním k tzv. nepřímému působeni

-

donucení,
vytvořením

příznivé atmosféry pro spontánní přijetí. Jedná se o snahu působit příznivě na emoční
a motivační oblasti žáků.
Zde vidím největší možnosti, jak využít strategii dramatu ve výuce cizích
jazyků. Drama jako podpůrný prostředek výuky cizích jazyků by měl napomáhat
pedagogům a žákům ke zkvalitnění jejich práce, k lepšímu pochopení učiva. Žáky je

íVI

zapotřebí v první řadě zaujmout, aby bylo možné s nimi navázat kvalitní spolupráci.
Z moderní a efektivní výuky cizích jazyků by mělo vymizet vyučování, kdy žáci tiše
sedí na svých místech a soustředěně naslouchají výkladu svého pedagoga. Žáci mají
cítit zaujetí pro předmět a cílem nás, učitelů, má být v nich toto zaujetí probouzet a
udržovat je v něm. Zároveň je třeba respektovat osobnost žáka a přistupovat k němu
s vědomím jeho jedinečnosti.
Zpětnou vazbu poskytuje fáze kontrolní.
Chyby tvoří specifickou oblast. Je třeba jim pokud možno předcházet, neboť
zápory v tomto případě (výuka cizích jazyků) převažují nad klady. Velmi často dochází
k zafixování chyby a je obtížné je eliminovat. Specifické chyby ve výuce cizích jazyků
jsou např. ty chyby, kdy v jejich důsledku dojde k narušení komunikace. Další
specifickou chybou je příliš dlouhá doba reakce, případně nepřirozeně pomalé a málo
plynulé vyjadřování. S chybami je třeba umět pracovat a pobízet žáky pozitivní
motivací do další práce. V žádném případě by nemělo docházet k tomu, že žák se bude
cítit traumatizován a bude pociťovat strach z chyby, čímž dojde k přerušení slibně
nastartovaného procesu jazykové výuky.
Z mého úhlu pohledu učitelky anglického jazyka nepovažuji za chybu tzv. únik,
kdy žák z neznalosti vhodného výrazu tento výraz nějakým vhodným způsobem opíše.
Naopak - tento způsob dokáži ocenit, neboť hovoří ve prospěch takto pohotového žáka.

2.2.3

METODY

Jedná se o přístup, případně postup, způsob vyučování. Charakterizují činnost
učitele vedoucí žáka k dosažení stanovených cílů. 9
Lze je charakterizovat jako:
•

Význačný specifický způsob činnosti učitele a žáka, jímž si žák za vedení
učitele osvojuje vědomosti, dovednosti a návyky, rozvíjí své schopnosti

•
9
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Přímé metody předpokládají absenci překládání a teoretizování. Jedná se zčásti o
obdobu osvojování si mateřského jazyka u malých dětí, s tím rozdílem, že zatímco dítě
si mateřský jazyk osvojuje neuvědoměle, při výuce cizího jazyka se jedná o proces
řízený a formální. Kladou si za cíl naučit žáky používat cizí jazyk, aniž by docházelo
k j e h o porovnávání s mateřštinou, důraz je na mluveném projevu, značnou roli hraje
intuice, praxe.
Nepřímé metody představují stále ještě přežívající postupy, kdy je mateřský cizí
jazyk stále konfrontován s mateřštinou. Dle mého názoru tak dochází ke značnému
omezení a zpomalení procesu výuky. Tyto metody kladou důraz na výuku jednotlivých
slov a značnou teoretizaci.
Komunikativní metoda tvoří jakési rozhraní mezi metodou přímou a nepřímou.
Dnes ve výuce cizích jazyků převažuje, lze ji modifikovat a přizpůsobit konkrétním
požadavkům cizojazyčné výuky. Je variabilní, její součástí jsou aktivizující metody
výuky cizích jazyků. Ve výuce je do značné míry preferováno její vedení v cizím
jazyce, ať se již jedná o fakt, že učitel se od počátku snaží komunikovat s žáky v cizím
jazyce, případně se na stále větším množství škol využívá spolupráce s rodilými
mluvčími. Ze své praxe shledávám, že pro žáky je tato metoda vhodná a s její pomocí si
cizí jazyk osvojují rychleji a s menšími obtížemi a komunikačními obtížemi, než tomu
bylo doposud.

Ve 20. století vznikají metody smíšené, které si z výše zmíněných metod berou
to, co pokládají za vhodné pro cizojazyčnou výuku. Tyto inovativní metody se snaží
skloubit veškeré výhody a umožnit tak kvalitnější výuku. Do výuky cizích jazyků tak
pronikají i vlivy sugestopedie, dramatická výchova, projektové vyučování, skupinové
vyučování. Objevuje se množství aktivizujících prvků. Je nesporné, že tyto nové,
moderní metody, kladou mnohem větší nároky na přípravu učitele, na jeho osobnost. Na
druhé straně jejich prokazatelná efektivnost vyvažuje, dle mého názoru a dosavadních
zkušeností, tyto nevýhody. V dnešní době se mnohem více ve výuce uplatní
charismatické osobnosti se značným temperamentem, nežli osobnosti s introvertními
rysy.
10
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Osobnost učitele, jím používané metody, společně s cílem a prostředky
předepsanými osnovami používanou učebnicí a aktuální situací ve třídě, toto vše tvoří
výchozí bod, od něhož vycházejí strategie vyučování.
Nedílnou součástí tohoto procesu jsou samotní žáci, jejichž schopnosti,
osobnostní ladění a také jejich počet ve třídě určují, jakou strategii a jaké metody učitel
zvolí. Vždy je nutné vycházet z konkrétních podmínek.
Vzhledem k tomu, že v současnosti dominuje zaměření na komunikativní
schopnosti a jazykové kompetence, převažuje snaha směřovat výuku cizích jazyků ke
schopnosti žáka dorozumět se. Gramaticky přesný, ale pomalu reagující žák se tak
oproti minulosti ocitá v nevýhodě, neboť v praxi se lépe uplatní žák méně precizní, ale
pohotově reagující. Mimo to je důraz kladen také na kreativitu účastníků vzdělávacího
procesu - žáků i pedagogů.
Učitelé typu „pedotrop" mají v současnosti výhodu, už z toho důvodu, že jejich
způsob výuky více odpovídá současným trendům ve výuce. Navíc se dá předpokládat,
že tyto osobnosti se v budoucnosti nezaleknou přílivu nových, pestřejších, inovativních
metod. Mé dosavadní zkušenosti ukazují, že takoví učitelé mají navíc dar přesvědčit své
žáky, že učit se cizímu jazyku je radost. Dokáží v žácích vzbudit pozitivní pocity - a
pouze radostné a kladně motivované vyučování vede k žádoucím výsledkům. Značnou
roli ve výuce jazyků hraje motivace. Motivovaní žáci dosahují lepších výsledků a to
zpětně vede ke zlepšení motivace žáků. Žák, který cítí podporu ze strany svého učitele,
u něhož došlo k probuzení poznávacích potřeb, který chce podat výkon adekvátní svým
schopnostem, který se na daný předmět těší - takový žák má téměř jistotu, že jeho
výuka bude probíhat úspěšně.

Mezi jedny z nejpoužívanějších metod ve výuce cizích jazyků patří

cvičení.

Jedná se o didaktický prvek, jehož cílem je upevnění vědomostí a dovedností,
zautomatizování návyků." Tvoří spojovací ělánek mezi prezentací učiva a jeho
kontrolou. Ve fázi cvičení dochází k uložení učiva v žákově dlouhodobé paměti.Existují
různé druhy cvičení - např. jazyková,

řečová, reprodukční, produkční,

čtecí, mluvní, písemná, aj.
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poslechová,

Mezi cvičení patří i aktivizující metody výuky cizích jazyků, kam spadají také
tzv. simulační cvičeni, tj. cvičení, navozující reálné situace. Jedná se např. o dialogy.
Právě zde vidím velké rezervy a možnost použití dramatické výchovy jako jedné
z možných variant, jak v žácích vzbudit zájem o vyučovací předmět. Stejně tak by došlo
i ke zlepšení motivovanosti žáků, k obohacení a zatraktivnění výuky. Bohužel,
vzhledem k nedostatečné časové dotaci je zatím možné strategií dramatu využívat pouze
v omezeném množství.

2.2.4 ZÁSADY

Zásady neboli principy výuky cizích jazyků se od metod liší obsahem i
rozsahem.
Dnes nejrozšířenější komunikativní

metody se opírají o následující zásady,

z nichž uvádím následující:
- zásada respektování mateřského jazyka - požaduje jistou míru porovnávání
s mateřským jazykem. Nejedná se však o permanentní porovnávání - j e n tehdy a tam,
kde je přítomnost mateřského jazyka nej efektivnější
- zásada orálního základu - nácvik v cizím jazyce má probíhat na orálním základě slovo má být vysloveno nahlas. Značný důraz je kladen na hlasité čtení. Pro nesmělé,
introvertní žáky, bývají vhodné sborové formy práce, což mohu z vlastní zkušenosti
potvrdit.
- priority řečové praxe před teorií - důraz je kladen na řečové dovednosti. Zdůrazňuje
výhodu pobytu v cizí zemi.
- zásada priority zvukové názornosti nad zrakovou - preferujeme vnímání jazyka
v jeho zvukové podobě
- zásada komplexnosti - komplexnost vyvážená

(j s °u-H přítomny veškeré série

faktorů řízeného učení - tj. jazykový, výchovný a vzdělávací cíl, jednotky gramatické,
fonetické, lexikální, grafické, ústní a písemná komunikace, řečová produkce a percepce,
apod.)
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2.2.5 PROGNÓZA DALŠÍHO VÝVOJE VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

Základem výuky cizích jazyků je vztah mezi učitelem a žákem a jejich vzájemná
interakce. Učitel a žák jsou zde subjekty, objektem jsou podmínky výuky.
Žák, stejně jako učitel, musí splňovat určité podmínky. U žáka se jedná zejména
o předchozí zkušenosti s výukou cizích jazyků a jeho studijní předpoklady.
Realizační podmínky závisí na vybavení materiálními didaktickými prostředky
stejně jako na velikosti tříd, časové dotaci a rodinném a společenském klimatu.
V případě učitele je nutná znalost jazyka a s ním spojených reálií, ale zároveň i
pedagogické schopnosti tyto své znalosti předat dál. Kvalifikace kvalitního učitele
cizího jazyka nespočívá pouze v jeho předchozím vzdělání, ale musí se jednat o
osobnost komunikativní, flexibilní, schopnou improvizace a empatie. Mezi jeho
vlastnosti by měla patřit i schopnost sebereflexe, náročnost vůči sobě i druhým a
zároveň zdravá dávka sebevědomí a smysl pro humor. V minulosti býval značným
handicapem fakt, že mnozí pedagogové byli velmi teoreticky zdatní, ale chyběla jim
schopnost plynně komunikovat v jimi vyučovaném jazyce. K profesi patří i celoživotní
vzdělávání a účast na vzdělávacích workshopech, kde je učitelům cizích jazyků
umožněno získat nové poznatky o moderních postupech výuky. Dobrý učitel by se
neměl bát využívat při výuce i nestandardní a inovativní metody - mezi něž v našich
podmínkách divadelní výchova bezesporu patří. Má tak lepší šanci zaujmout své žáky a
dosáhnout lepších vzdělávacích cílů.

Z hlediska budoucnosti lze soudit, že nastoupený trend humanizace výuky cizích
jazyků a modernizace bude pokračovat.
Žáci se v budoucnu budou moci těšit na hodiny plné simulačních her a aktivit, na
práci založené na spolupráci a projektovém vyučování. Alternativní metody, výuka
s pomocí počítačů a interaktivních tabulí již jsou na mnoha našich školách využívány.
Pravděpodobné je zavádění výuky cizích jazyků v nižších ročnících základních škol a
zvýšení jejich podílu v týdenním rozvrhu.

Celkově se dá očekávat posílení významu vzdělávání jako celku a pro cizí
jazyky to platí plnou měrou. Mobilita a migrace osob s sebou přinese nutnost znalosti
minimálně jednoho, pravděpodobně však více cizích jazyků.
Na to navazuje i nárůst společenské prestiže znalosti cizích jazyků, jejich znalost
bude jedním z rozhodujících faktorů v rozhodování o společenském a pracovním
zařazení jedince.
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3. DRAMATICKÁ VÝCHOVA

V současném školství se projevuje zvýšená snaha o větší využití dramatické
výchovy v procesu vzdělávání. Využívání dramatických aktivit ve výchově a vzdělávání
je jednou z možností, jak podporovat osobnostní a sociální rozvoj žáků. Zavádění
dramatické výchovy do vzdělávacích programů patří mezi žádoucí trendy nejen
v českém školství. Výhody jejího zavedení do kurikula jsou známy z pozitivních
zahraničních zkušeností.
V mnohých školách se dramatická výchova etablovala jako samostatný předmět,
v jiných mají žáci možnost navštěvovat kroužky dramatické výchovy ve svém volném
čase. V současnosti je vyučována nejen v předškolních zařízeních a v základních
školách, ale uvažuje se i o jejím zavedení také na gymnáziích. Dramatická výchova
využívá dramatické inspirace a schopnosti člověka vžít se do uměle vyvolaných situací
a projevovat v nich stejném pocity a emoce, jako v těch skutečných. Žáci mají možnost
prožít situace, s nimiž se setkávají v reálném životě. Mají možnost vyzkoušet si, jak
budou v dané situaci jednat, jaké pocity budou zakoušet. Mají také příležitost vyzkoušet
si různé role, prožít stavy empatie, stejně jako pokusit se vžít do pocitů a myšlenek
druhých lidí. Klade důraz na hledání toho, co máme společné a na porozumění a
spolupráci. Také stále častěji dochází k jejímu využívání v oblasti mezipředmětových
projektů. Praxe ukazuje, že drama lze využít i při výuce - např. dějepisu, literatury,
cizích jazyků apod.
Mým cílem je využít těch prvků dramatické výchovy, které mně a mým
svěřencům mohou být nápomocny při výuce anglického jazyka. Je zřejmé, že ne
všechny prvky dramatické výchova jsou vhodné - budu se ve svých hodinách a ve
volnočasových aktivitách snažit nalézt ty, u nichž se prokáže praktické využití. Zároveň
se musím držet tematických plánů a pohybovat se v mezích časové dotace - 4 hod
týdně.
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3.1 DRAMATICKÁ VÝCHOVA
VE ŠKOLE

Dramatická výchova se v našich podmínkách vyvíjela do roku 1989 poměrně
mimo okruh zájmů širší veřejnosti. Zlom nastal v roce 1990, kdy došlo k zavádění
dramatické výchovy do škol a výchovy v nejširším smyslu slova. Vedle zájmově
směřovaných aktivit proniká dramatická výchova do vyučování na 1. i 2. stupni
základních škol. Dramatická výchova se etablovala jako předmět, s jehož pomocí je
možné reformovat výuku na našich školách v souladu s principy humanismu.
Dramatická výchova se tak stává nejen zájmovou činností, jejíž výslednicí bývá
veřejná

produkce,

ale

také

samostatným

školním

předmětem.

Některé

dramatickovýchovné metody však mohou být také využity při výuce různých předmětů,
případně je lze uplatnit v socioterapii a psychologii. Ať už se jedná o kterékoli z výše
zmíněných pojetí dramatické výchovy, je třeba zdůraznit, že dětské dramatické aktivity
nejsou ekvivalentem divadelní tvorby dospělých.
Dramatická výchova má za cíle umožnit dětem se kontrolované emocionálně
vybít, povzbuzovat a vést jejich obrazotvornost, umožnit jejich sociální porozumění a
spolupráci. Také má dát dítěti prostor k sebevyjádření v umění a vyjádření svých pocitů
a myšlenek beze strachu. Není jen výchovou k tvořivosti, je nejen předmětem, ale i
metodou. 12
20. století se stalo přelomem ve smyslu vnímání dítěte - je také nazýváno
„Stoletím dítěte". Dítě se stává subjektem procesu výchovy a vzdělávání, ne již pouze
jeho objektem. Jedním z projevů tohoto reformního hnutí se stává i uplatnění složky
emocionální vedle racionální, důraz je kladen na dobrý vztah mezi učitelem a žákem,
spontaneitu, obrazotvornost, tvoření, odpovědnost za svůj život.

Některé dramatickovýchovné metody lze s úspěchem uplatnit ve výuce jazyků,
dějepisu, občanské výchovy, vlastivědy, prvouky apod. Zde je třeba zdůraznit, že
v těchto případech není jejím cílem produkt, neboli veřejné vystupování. Obdobná
situace nastává, pokud se dramatická výchova uplatňuje ve speciální pedagogice,
12
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v práci s problémovými žáky apod. I v těchto případech je však možné vytvořit produkt
- představení, byť určené spíše určitému publiku.

3.1.1 ÚKOLY DRAMATICKÉ VÝCHOVY

Hlavními úkoly jsou rozvíjet obrazotvornost, intuici a tvořivost. Pro žáky, u
nichž převažuje intuice a jsou spíše emočně založeni, může být proto dramatická
výchova východiskem, neboť na rozdíl od klasického školního vyučování rozvíjí právě
tyto stránky osobnosti. Takto mohou i žáci, kteří mnohdy nemají šanci uspět při
klasické výuce, dojít úspěchu a uznání.
Dále se jedná o výchovu citovou, kterou považuji za velmi důležitou z hlediska
budoucnosti dnešních mládeže. Vzhledem k všeobecně propagovanému názoru, že
vnější projevy je třeba mít pod kontrolou a příliš své city nestavět na odiv pokládám za
důležitý fakt, že dramatická výchova může žákům umožnit projevit a ventilovat své
pocity, včetně těch negativních. Může také značným způsobem napomáhat ke zlepšení
vztahů uvnitř kolektivu, žáci mají možnost se poznat i z jiných stránek, vzrůstá respekt
jednoho ke druhému.
Přispívá k rozvoji schopnosti našich svěřenců lépe vyjádřit své myšlenky.
Zde také vidím přínos dramatické výchovy při výuce cizích jazyků - žáci mají
možnost jejím prostřednictvím zkoušet první dialogy, ale také vyprávět o sobě, svých
zájmech, o svých myšlenkách - a postupně sami dospívají k názoru, že jejich slovní
zásoba nestačí pokrýt vzrůstající požadavky. Ve své snaze vyjádřit své pocity co nejlépe
tak sami vyhledávají nové výrazy, případně se pokoušejí o opsání potřebného výrazu což zpětně vede k zušlechťování jejich vnitřního, osobitého světa a ke kultivovanějšímu
mluvenému projevu. Výhodu vidím zejména v tom, že na rozdíl od klasického
vyučovacího procesu se žáci v těchto chvílích cítí svobodněji, nemají strach, že udělají
chybu a celý vzdělávací proces se tak posouvá spíše do roviny žáky nestresující a
přátelské.
Při volbě aktivit, respektive cvičení, je potřeba přihlížet k účelu a k cíli, který má
být splněn. Jiné budou volby při práci na divadelní inscenaci, jiné při aktivitě, jejímž
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cílem má být zlepšení koheze třídy, jiné při výuce cizího jazyka. I zde se mi však
osvědčilo kruhové uspořádání - pokud je to možné. Pro mě jako učitele je to výhodné,
neboť tak mám přehled o všech zúčastněných a navíc se jedná o demokratické
uspořádání.
Úkolem cvičení je rozvíjet osobnost, umožnit hráči osvojit si vnitřní i vnější
techniky herectví. Při výuce angličtiny jsou pro mě důležitá nejen samotná cvičení
jazyková, ale také cvičení rytmu a cvičení pohybová. Cvičení, při nichž je využívána
komunikace tělovými a obličejovými pohyby, jsou vhodná při prvních kontaktech žáků
s cizím jazykem, kdy je slovní zásoba ještě značně omezená. Jsou také vhodná pro
zakřiknuté a nesmělé děti, které v těchto okamžicích zapomínají na trému. Reagují při
těchto cvičeních značně uvolněně a spontánně.
Při těchto, ale i jiných druzích cvičení a aktivit - např. při improvizaci, je
důležité, aby se žáci cítili uvolněně a přirozeně. Je třeba pokusit se předcházet
předvádění se a šaškování, k čemuž mohou některé děti tíhnout.
Cvičení a hry je možné zařazovat i opakovaně, lze je různě modifikovat a
rozvíjet. Například poznávací cvičení - ,jaký předmět držíš v ruce" - přechází v cvičení
rozvíjející fantazii - „kde by se předmět mohl nacházet, jakou roli by mohl hrát
v nějakém příběhu" - načež následuje rozvíjení citovosti „jaké pocity ve vás předmět
vzbuzuje".

Jedním z problémů dnešní hektické doby je uspěchanost a to se bohužel týká i
hodin jazykového vyučování. Vzhledem k stále ještě nedostatečným časový dotacím je
tempo hodiny mnohdy uspěchané a nervózní. Stejná situace nastává i v hodinách
dramatické výchovy - přičemž zde obzvlášť záleží na tom, aby práce probíhala plynule
a klidně, jinak se nezdaří vytvořit dobrou pracovní atmosféru a plně se ponořit do práce.
Aby toto bylo možné, je dobré na počátku hodiny zařadit cvičení na rozehřátí,
soustředění a uvolnění. Toto se týká s větší či menší mírou všech vyučovacích předmětů
- pokud však hned na počátku hodiny není dostatek času na tato cvičení, může se to
negativně projevit na celé vyučovací hodině. Stačí poměrně krátký časový úsek, aby
byla nastolena dobrá tvůrčí atmosféra ve třídě a bylo možné začít pracovat. V praxi se
mi osvědčilo

navnadit

žáky na téma hodiny krátkým

vyprávěním

nebo

tzv.

brainstormingem s použitím myšlenkových map - zde žáci mají možnost se sami
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aktivně zapojit a vyhledávat slova mající spojitost s tématem, případně krátkou hrou například pantomimou, při níž mají žáci za úkol uhádnout, o čem bude dnešní lekce.
Pokud si to téma hodiny, případně aktuální stav ve třídě žádá, mohou namísto cvičení
na podporu soustředěnosti být zařazeny naopak aktivity rozehřívací. Tyto aktivity
používám především tehdy, pokud se mi děti jeví apatické a bez nadšení. Naopak bych
tato cvičení nedoporučila tehdy, pokud jsou žáci rozjetí a je problém je ukáznit.
Z rozehřívacích cvičení se mi osvědčilo například házení míčkem spojené s kladením
různých otázek, týkajících se zálib, vlastnictví nějaké věci apod. Je s podivem,že ač tato
cvičení používám poměrně často, žáci je navzdory tomu s povděkem přijímají.
Cílem je dovést třídu plnou soustředěných, ale dychtivých dětí k hlavnímu
tématu hodiny. Aby hodina probíhala úspěšně, je třeba aby zvolené hry vhodně
doplňovaly téma hodiny (pokud se žáci učí názvy zvířat, je vhodné doplnit vyučování
pantomimou, při níž žáci i vyučující předvádí jednotlivá zvířata - nebo lze obměnit žíci vyluzují různé zvířecí zvuky a ostatní hádají, které zvíře jejich spolužák
představuje). Pro dramatickou výchovu je prioritní, aby cvičení byla vyčerpána až do
konce a aby hráči měli možnost si je prožít. V striktně dodržovaných časových
podmínkách běžné vyučovací hodiny toto bohužel dodržet nelze, je třeba respektovat
časový limit hodiny. Je třeba zvolit rozumný kompromis.
Pokud je to možné, je na konci každé hodiny vhodné zařadit jakési shrnutí v dramatické lekci se jedná o převedení našich zážitků do slov, aby bylo možné
ventilovat prožité. V jazykové výuce se jedná o shrnutí učiva a zároveň jakési
nahlédnutí do plánů příští hodiny - aby děti věděly, nač se můžou příště těšit.

Pokud se jedná o cíle, v mém případě není cílem veřejné vystoupení, spíše snaha
pomoci mým žákům učení se cizímu jazyku - na straně druhé se nebráním ani tomu,
abych jim za přispění dramatické výchovy pomohla najít sebe sama a rozvíjet jejich
osobnost. Uvědomuji si také, že pomocí dramatických aktivit mám větší možnost
přispět i k větší kohezi ve třídě, k vytváření pevnějších osobních vztahů, k pochopení
vztahů ve skupině.
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3.1.2 PODMÍNKY NEZBYTNÉ PŘI VYUŽITÍ
DRAMATICKO VÝCHOVNÝCH METOD
V JAZYKOVÉ VÝUCE

Počty žáků ve skupinách se mohou diametrálně lišit. V mém případě se počty
žáků ve třídách pohybují od 12 do 23. Osobně pokládám za ideální počet do 15. žáků při vyšším počtu je do značné míry ztížená možnost žáky kvalitně naučit cizímu jazyku.
Skupina by měla být přiměřeně velká i proto, by v ní byly zastoupeny různé
osobnostní typy, což je přínosné jak z hlediska dramatické výchovy, tak i jazykového
vyučování. Je dobré, pokud je skupina dostatečně stejnorodá, na druhé straně je
výhodné, pokud má vyučující kruče pár vyspělejších a schopnějších žáků. Větší
množství dominantních osobností bývá spíše na překážku - takoví žáci pak pociťují
přítomnost ostatních jako konkurenci a jako k takové se k ní chovají. Může tak docházet
ke třenicím a k narušení plynulosti práce a koheze skupiny.
Je výhodné, pokud je skupina složena z přibližně stejného počtu zástupců obou
pohlaví. Je to dáno tím, že chlapci bývají většinou aktivnější, nápaditější, zatímco dívky
do společné činnosti vnášejí prvky estetické a zpravidla bývají empatičtější a citlivější.

V jazykové výuce, stejně jako v jiných předmětech, je důležité rozvíjet žáky
nejen po stránce dané vyučovacím předmětem, ale také napomáhat jejich osobnostnímu
rozvoji a sociálnímu rozvoji.
K tomu mohou napomáhat různé hry, které umožňují žákům seznámit se mezi
sebou navzájem a zjistit více o druhých. Tyto hry, převzaté z dramatické výchovy,
mohou nám i žákům napomoci v budování zdravé atmosféry ve třídě.
Aby bylo možné zajistit pokud možno bezproblémovou atmosféru, je potřebné
dohodnout si určitá pravidla a ta následně dodržovat. Jedním z prvních pravidel je jakési
heslo, jímž jsou přerušovány příliš hlasité projevy. V mém případě se mi osvědčilo
zvolání „Technickou!", provázené známým sportovním gestem s dlaněmi ve tvaru
písmene „T". Možností je však celá řada - z těch mnoha, o nichž jsem četla nebo
slyšela, uvádím např. tlesknutí, zvonění na zvoneček, úder do bubínku, zvolání
„Stronzo!" apod.
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Dalším, neméně důsledně dodržovaným pravidlem, je respekt k práci druhých.
Ve svých hodinách se snažím vytvářet pokud možno zdravě konkurenční prostředí,
založené na vzájemné spolupráci a snaze pomoci jiným. Ze své praxe vím, že třídy plné
dravých ctižádostivých žáků, kteří se o své úspěchy nemíní dělit, dosahují ve finále
horších výsledků než ty třídy, které neoplývají takovým množstvím nadprůměrně
nadaných žáků, ale zase lépe spolupracují.

Prostředí, v němž se odehrává hodina výuky jazyka, se do značné míry liší od
prostředí, v nichž se odehrává výuka dramatické výchovy. I když se dnes do značné
míry upouští od frontálního vyučování, z praxe je mi známo, že je to i nadále nejčastěji
používané uspořádání tříd. Faktem je, že při výuce jazyků navštěvují žáci na mnoha
školách (naši nevyjímaje) jazykové učebny, které bývají uspořádány do tvaru písmene
U, případně do kruhu. Je to dle mého názoru mnohem výhodnější - žáci mají usnadněn
zrakový kontakt, je pro ně snazší pohybovat se v případě potřeby po třídě a jde také o
mnohem demokratičtější uspořádání. Jedná se i o značnou výhodu pro jazykovou
komunikaci, neboť žáci mají nejen možnost, ale i větší tendence spolu komunikovat.
Důležité je, aby se žáci cítili v prostoru svobodně, nestísněně, aby měli možnost
zaujmout své místo ve třídě dle své momentální chuti a měli tak možnost kontaktu
s více žáky, než tomu bylo doposud. Vzhledem k tomu, že mnohdy cítím ze svých
svěřenců určitou dávku konzervativnosti, po určité době, kdy se již žáci lépe poznali,
snažím se je náhodně spojit do dvojic či skupinek pomocí různých her apod. Je třeba,
aby se žáci nebáli komunikovat s ostatními - a to nejen s osobami jim nejbližšími, ale i
s naprosto náhodně vybranými.

Fakt, že při dramatické výchově jde zejména o rozvíjení tvořivosti, fantazie a
spontaneity, klade značné požadavky na práci pedagoga. Jedná se o značně rozdílný
proces oproti klasickému vyučování, kde je žákům přidělena poněkud pasivnější úloha.
Nejedná se však o oslabení úlohy učitele - spíše se jeho role poněkud mění - od
přímého vedení je často upouštěno, učitel mnohdy zaujímá pozici bočního vedení.
Učitel zasahuje do hry po zralém uvážení, přičemž zvažuje, kdy a jak do ní má
zasáhnout.
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Svou roli také sehrává vývojová pokročilost skupiny nebo třídy, atmosféra ve
třídě, dlouhodobější klima třídy. Je pochopitelné, že ve třídě, kde vládnou dobré vztahy
a kde si žáci jeden druhého váží a dobře spolupracujíce snazší pracovat a výsledky jsou
markantnější.

Učitelé dramatické výchovy, stejně tak jako učitelé ostatních předmětů, by měli
splňovat nejen požadavky dané oborem, ale i určitá osobnostní kritéria.
Dnes je možné dramatickou výchovu studovat nejen v různých dlouhodobých
kurzech a v rámci středoškolského či vysokoškolského studia, ale také jako samostatný
obor na vysokých školách. Během studia budoucí pedagogové získají zkušenosti
z psychologie a pedagogiky, především však z oblasti dramatické výchovy. Budoucí
absolventi by měli mít možnost si své získané poznatky co nejvíce vyzkoušet v praxi.
Neméně důležité je také vzdělávat budoucí učitele dramatické

výchovy

v sociální psychologii. Vzhledem k tomu, jaký význam může mít dramatická výchova
na socializaci jedince a přijetí jeho sociální role, je vzdělanost pedagogů v sociální
psychologii jedním z prvořadých úkolů.
Další oblastí, v níž by měl být pedagog dramatické výchovy vzdělán, je
didaktika. Pedagog by měl být schopen pracovat s různými věkovými skupinami, tj.
s dětmi, ale i s dospělými.
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4. DRAMATICKO VÝCHOVNÉ HRY A CVIČENÍ
-

MOŽNOST VYUŽITÍ VE VÝUCE AJ

Při svém hledání her, o které bych se mohla opřít a které bych mohla
inspirativně využít při výuce anglického jazyka, jsem se rozhodla prostudovat různé
publikace. Ne všechna cvičení se mi jeví vhodná při výuce cizích jazyků. Stejně tak
bych tuto část své práce nechtěla pojmout jako jakýsi zásobník her. Spíše se snažím
v jednotlivých pracích různých autorů najít ty hry, které by mohly být mým svěřencům
prospěšné a napomáhat jim v osvojení cizího jazyka.

4.1. BRIAN WAY
„ROZVOJ OSOBNOSTI DRAMATICKOU IMPROVIZACÍ"
Jednou z knih, v níž jsem hledala inspiraci při výuce anglického jazyka, je práce
Briana Waye „Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací" 1 .
Jedná se o publikaci vydanou v 60.letech ve Velké Británii. Stejně jako práce
ostatních mnou citovaných autorů, je i publikace anglického autora, jednoho ze
zakladatelů výchovné dramatiky, určena všem, kteří se chtějí věnovat dramatické
výchově. Lze v ní nalézt modely a příklady, jejichž společným principem je tvořivost a
individuálnost s cílem rozvíjet osobnost žáka.
Brian Way vidí smysl své práce v tom, zprostředkovat dětem zkušenost, která se
dotýká jejich osobnosti a rozvíjet jejich obrazotvornost. Hlavní část knihy není
zaměřena ani tak na to, „proč" něco děláme, jako spíše na to „co" děláme. Zaměřuje se
na rozvoj celé osobnosti, na rozvoj emocí a obrazotvornosti. Velký důraz klade na
rozvoj

individuality

a originality

každého

mladého

člověka.

Na

rozvoj jeho

jedinečnosti, intuice, emotivnosti, sociability. Intuici pokládá za nejdůležitější faktor při
rozvoji vnitřních zdrojů. Osobnost pedagoga je pro něj základním kamenem. Za
prvořadý pokládá pedagogův zájem o děti, jeho zaujetí pro věc, touhu pomáhat mladým
lidem v rozvoji.
Brian Way soudí, že drama poskytuje možnost rozvoje i dětem na první pohled
nesmělým, že se nejedná pouze o formu využitelnou pouze jedinci komunikativními a
13
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extrovertními. Rozvoj individuality sleduje Way na tzv."kružnici

osobnostního

rozvoje". Ve středu této kružnice je jedinec, který má být rozvíjen - po stránce řečové,
intelektuální, obrazotvorné, citové, pozornostní, fyzického já, smyslové. Na počátku je
třeba pomoci každému jedinci poznat své vlastní zdroje. V další fázi přistupuje
objevování okolí. Plně rozvinutý mladý člověk pocítí potřebu obohatit své vlastní zdroje
vnějšími vlivy.
Na počátku doporučuje B. Way začít nácvikem a zdokonalením schopnosti
soustředit se. Pracujeme s pěti hlavními smysly: sluchem, zrakem, hmatem, čichem a
chutí -

a zároveň tak napomáháme je rozvíjet. Důraz je kladen na klidnou atmosféru.

Po cvičení je vhodné podnítit v dětech touhu pohovořit si o svých pocitech. Smysly se
snažíme rozvíjet až po jejich meze, které jsou u každého jednotlivce různé - na což je
třeba vzít ohled. Velké množství aktivit se odehrává ve dvojicích a ve skupinkách. Tyto
dvojice, respektive skupinky, doporučuje Way čas od času obměnit, aby děti získaly
zkušenost s prací s různými partnery.
Od jednoduchých úkolů postupujeme ke složitějším. Při vyprávění podněcujeme
děti, aby se příběh pokusily doprovázet zvukovým doprovodem, později i akcí. Později,
když už děti získají nějakou zkušenost, lze využívat jejich vlastních návrhů.
Velký důraz klade autor na rozvoj obrazotvornosti. Dítě by mělo tento
využívat

beze

strachu

a

s důvěrou.

B.

Way

doporučuje

použít

dar

k probuzení

obrazotvornosti všech 5. smyslů (stimulace zvuky, hudbou, obrázky, předměty - ať již
skutečnými nebo imaginárními) a v knize nabízí i množství zajímavých návrhů na
aktivity, které mohou v rozvoji obrazotvornosti napomoci. Obrazotvornost můžeme
využít i při rozvíjení pohybových schopností a objevování vlastního těla, případně
prostoru kolem nás.
Žákům má být poskytnuta možnost rozvíjet také své komunikační schopnosti rozvíjet osobní jistotu, odvahu mluvit, dát jim možnost mluvit v nekritickém prostředí.
Děti by měly být schopny se vyjádřit. Děti by měly mít možnost mluvit nejen jako
zpětnou vazbu po skončení většiny aktivit, ale autor navrhuje použít rozhovor jako
jednu z aktivit a nabízí množství námětů. Cvičení jsou určena pro dvojice i skupiny.
Nevyhýbá se ani emocionálním prožitkům, nechává děti řešit konfliktní situace. Drama
dětem umožňuje prožít si pozitivní i negativní emoce. Příležitost zahrát si některou z
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nepříjemných situací umožní dítěti odžít si ji a může mu poskytnout určitou úlevu.
Mnohdy mu dá schopnost sdělit to, co by nebylo schopno vyjádřit verbální formou.
Prostřednictvím dramatické výchovy lze působit nejen na rozvoj osobnosti po
stránce emocionální, ale zároveň učit mladé lidi sebekázni, zodpovědnosti za své
chování. Děje se tak za pomoci sociálního tréninku. Drama by také mělo u mladého
člověka rozvíjet schopnost poradit si v různých situacích. Může napomoci při
dodržování pravidel platných ve společnosti, právě tak jako při řešení problémů
spojených sjejich dodržováním. Mladí lidé reagují pozitivně na možnost hovořit o
svých problémech, na zájem dospělých o jejich pocity. Je pro ně přínosné mít možnost
o svých problémech, nejistotách nejen diskutovat, ale případně s e j e pokusit zahrát nebo
se snažit vcítit se do pocitů druhých lidí. B. Way nabízí náměty, v nichž mají příležitost
vyzkoušet si, jaké to je být někým jiným v j i n é situaci.
Brian Way považuje rozvíjení osobnosti s pomocí dramatické výchovy za
důležitý prvek v životě dnešní mládeže. Dnešní děti bývají mnohdy rozvíjeny spíše po
stránce intelektuální, důraz je kladen na výkon a soutěživost. Proti tomu Way staví
atmosféru spolupráce, atmosféru nekritickou, odstraňující strach z neúspěchu. Rozvoj
intelektu na straně jedné a obrazotvornosti, fantazie na straně druhé se v žádném
případě nevylučují. Stejně tak se nevylučuje rozvoj tělesný a emocionální. Mladým
lidem je zapotřebí vštípit sympatie, pochopení a soucítění s druhými. Drama tak může
napomoci plnému harmonickému rozvoji každého mladého člověka. Tento rozvoj má
podobu kruhu. U každého jednotlivce dochází k rozvoji na jeho individuální úrovni a
jeho vlastním tempem. Dramatická výchova je dle Waye jednou z cest, jak co nejlépe a
s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a

odlišnostem jednotlivých dětí je

připravit na život, případně i na budoucí povolání.
Pro mou profesi učitelky angličtiny se mi jeví jako nejvhodnější a využitelné při
výuce anglického jazyka kupříkladu hry sloužící k stimulaci řeči. Autor označuje řeč za
„hudbu duše" 14 . Vzhledem k důrazu na rozvoj komunikativních kompetencí je tato
oblast pro mě jednou z klíčových. Way zdůrazňuje nutnost rozvíjet u našich svěřenců
pocity osobní jistoty, odvahy mluvit a vtělovat vlastní myšlenky do slov a to

14
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v nekritické atmosféře. 1 ' Autor vyzdvihuje nutnost umožnit žákům rozvíjet mluvu
v nekritickém prostředí. Zde bych si dovolila poznámku, že nemohu než souhlasit,
protože kritika a výsměch mohou odradit od mluvení i ty nejextrovertnější a
nejsoutěživější žáky. V dnešní době je bohužel stále ještě v mnoha školách kladen důraz
spíše na rivalitu a vytváření konkurenčního prostředí. To však může působit vyloženě
kontraproduktivně a u introvertních jedinců způsobit komunikační bloky. Naproti tomu
mám zkušenost, že prostředí naladěné přátelsky, kde si žáci jeden druhého váží a snaží
se spíše pomáhat a spolupracovat, působí na plašší jedince pozitivně a tito se postupně
snaží zapojit do dění ve třídě.
Autor nabízí množství nápadů, jichž hodlám využít při improvizovaných
dialozích - jedním z nich je tržiště, ale i letiště, restaurace, cirkusy, zábavní

parky

apod. Zpočátku navrhuje Way zapojit do dění celou třídu, aby byl „...vyloučen faktor
sebeuvědomování, protože nikdo nemluví před publikem".' 6 V praxi jsem se tímto
přístupem ještě nesetkala, ale rozdělení třídy na skupinku prodávajících a nakupujících
mi připadá podnětné. V další fázi budou žáci již pracovat ve dvojicích a bude jim
umožněno vstupovat do rolí (nevrlý prodavač vs. příjemně naladěná slečna, nesmělý
mladík vs. typická trhovkyně, apod.). Doufám, že toto bude příjemným osvěžením
jejich oblíbené aktivity.
Brian Way navrhuje mít po ruce seznam různých námětů pro rozhovory,
vzhledem k omezené slovní zásobě mých žáků bude tento můj seznam nepříliš rozsáhlý,
ale v budoucnu jej budeme společně s žáky rozšiřovat a zkvalitňovat. Autor zmiňuje
nutnost provádět tato cvičení ve dvojicích, postupně lze přidávat členy, ale skupinky by
nikdy neměly mít

více než pět členů. Náměty na rozhovory se dotýkají různých

známých oblastí života našich žáků - Rodina, Prázdniny, Cestování, Sport,

Vesmírné

cesty, ZOO, apod. Velmi se mi také zalíbila myšlenka, jak vyzkoušet s dětmi různé
způsoby vítáni - kde lze pracovat jak s dvojicemi, tak s většími skupinkami. Žáci
dostanou za úkol předvést, jak lze rozdílné osoby vítat pokaždé jiným způsobem. 17 U již
známých a vyzkoušených scének a dialogů lze uplatnit nový pohled na věc změnou
detailů.

|ň
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Jak jsem již zmínila, Brian Way považuje za jednu z přínosných činností
improvizaci. I zde je možné najít cvičení, jejichž využití pří výuce cizích jazyků se
nabízí. Slouží k rozvoji smyslů, obrazotvornosti a řeči zároveň, to vše může být ještě
doplněno pohybem. Je třeba najít vhodný námět (např. Way nabízí náměty o člověku,
který za bouře přijde o svůj člun , cirkus, král jde na lov do lesa) a jeho přípravě
věnovat větší prostor. I z tohoto důvodu považuji tyto aktivity za vhodnější při
volnočasových aktivitách než při běžné vyučovací hodině. Z této oblasti bych chtěla
s žáky vyzkoušet námět, který by pro ně mohl být zajímavý - denní život školy a
významné momenty školního roku.19 Žáci tak budou moci vyjádřit své představy, jak
cestují jejich spolužáci do školy, jak vypadá ráno v jednotlivých třídách,jak pracuje
pedagogický sbor ( a pro mě osobně bude jistě i zajímavé zjistit, jak nás vlastně děti
vidí).
Stejně jako celá dnešní společnost i Brian Way ve své knize klade důraz na
trvalý rozvoj jednotlivce. Drama považuje za jednu z možností, která má člověka
provázet a umožnit mu odžít si mnohé, co život přináší. Z mého úhlu pohledu je v tomto
nezastupitelné sociální drama, kterému autor věnuje jednu z kapitol své knihy 20 - žáci
mají možnost si vyzkoušet, co je později nepochybně potká v reálu. Mám na mysli
situace z běžného každodenního života - ať již se jedná o vítání a doprovázeni
(ve škole, klubu nebo doma),chování

se u stolu, představování

telefonováni, vysvětlení cesty, návštěva lékaře, nakupování,

se jeden

hostů

druhému,

služby.

Stejně jako u většiny ostatních publikací, ani v knize Briana Waye nelze všechny
nabízené aktivity považovat za vhodné při výuce cizích jazyků, a l e j e zde možno nalézt
velké množství podnětných nápadů. Je otázkou, nakolik je budou schopni zvládnout
žáci 5. tříd základní školy, byť se jedná o žáky talentované a se zájmem o jazyk.
Pro mne osobně je kniha Briana Waye jednou z klíčových a nejinspirativnějších
publikací. Autorovy zásady považuji za nadčasové a důležité nejen při výuce
dramatické výchovy, respektive cizích jazyků, ale zároveň i obohacující a kultivující
naše svěřence.
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4.2 PŘÍKLADY KONKRÉTNÍCH HER A CVIČENÍ
- JEJICH ROZDĚLENÍ

V této části své práce bych se chtěla zaměřit na jednotlivá cvičení a hry. Tato
část je rozdělená do osmi celků.
Každá hra a cvičení má základní podobu, kterou lze upravit do podoby
komplikovanější a náročnější. Fantazii se meze nekladou.
Některé hry jsou známé v různých variantách po celém světě, mnohé mají
kořeny ve folklóru, některé našly uplatnění v herecké výchově, v psychoterapii, ve
společenské zábavě. Ve své práci vycházím z dobře známých dětských her - lidových i
umělých. Hry by neměly být v žádném případě probírány postupně, měly by se střídat a
prolínat.
Předpokládám,

že my, pedagogové,

budeme

dětem

nejen vedoucími

a

příkladem, ale že zároveň budeme podněcovat vlastní tvořivost dětí a především je
budeme podporovat v rozvíjení jejich fantazie. Na nás dospělých je, abychom se snažili
o zapojení všech dětí, aniž bychom ty citlivější a plaché do něčeho nutili.

4.2.1. CVIČENÍ NA UVOLNĚNÍ
A SEZNÁMENÍ

Hned na počátku lekce, případně na počátku práce s neznámými žáky, je dobré
pro uvolnění atmosféry a zároveň pro zbavení se zábran zařadit hry

a cvičení na

uvolnění a cvičení na rozehřátí. Jedná se o uvolnění a rozehřátí jak psychické, tak i
fyzické. Pokládám zařazení těchto aktivit na počátek hodiny za nezbytné, aby došlo ke
sjednocení skupiny a aby byly všichni mí svěřenci pokud možno stejně naladěni. Cílem
je zbavit je veškerých rušivých elementů a směřovat jejich myšlení ke společné práci.
Tato cvičení nezabírají příliš mnoho času a navíc je tento čas vhodně investovaný.
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Mezi oblíbená rozehřívaeí cvičení patří například různé hry na babu a jejich
varianty - kupříkladu varianta zvaná „Katrin a Torsten"21.
Patří sem však také cvičení, mající za cíl zklidnění našich svěřenců - například
Zrcadla"22,

kdy hráči ve dvojicích kopírují pozice a pohyby svého protějšku - tato hra

vede ke zlepšení koncentrace a kooperace mezi partnery ve dvojicích. S úspěchem lze
také využít cvičení s hudbou, kdy děti mají zaujmout takové pozice, které vyjadřují, co
jim zvuky připomínají. Hra s názvem „Chyť míč"23 spočívá v chytání imaginárního
míče - míč je chvíli tenisákem, poté se promění v nafukovací balónek nebo medicinbal.
Další možností je hra „Hledání"24, při níž se žáci mají možnost lépe poznat - žáci se
rozdělí do dvojic, důkladně si jeden druhého prohlédnou a ohmatají - poté hráče
zamícháme a oni se zavřenýma očima hledají jeden druhého. Při hře „Dotkni se!"25 se
děti dotýkají něčeho měkkého, studeného, teplého, žlutého,...

V případě, že se hráči příliš neznají, je vhodné zařadit hry na představování základem bývají kruhové hry. Podobně lze pomocí her stanovit pravidla soužití a
spolupráce a překonat zábrany ve vzájemném styku. V případě, že se jedná o úplně
neznámé nebo téměř neznámé hráče, je vhodné na počátku použít hru „Podání ruky"26.
Hráči podají během určité doby ruku co největšímu počtu osob a představí se. Tuto hru
lze hrát i s obměnami - zdravíme tyto lidi jako někoho významného, jako osobu nám
velmi blízkou apod. Další oblíbenou hrou z této oblasti je „ Volná židle"27. Hráči sedí
v kruhu a jedna židle je navíc. Na tu to židli zveme své spoluhráče za pomoci formulky:
„Židle po mé levici je volná. Chci, aby si sem sedla Eva." Tím se uvolní jiná židle a hra
v

jo

pokračuje. Při hře „Řeknu ti něco o ...

ti

>

t t

zjišťují hráči jednu věc o svém sousedovi -

poté přecházejí k jinému hráči, sdělí mu tuto informaci a vymění si sním další
poznatky. Na podobném principu spočívá i těžiště hry „Stejné vs.jiné"29
21

MACHKOVÁ, E. Metodika
MALEY, Alan, DUFF Alan:
23
MALEY, Alan, DUFF Alan:
~4 MALEY, Alan, DUFF Alan:
25
MALEY, Alan, DUFF Alan:
26
MALEY, Alan, DUFF Alan:
MALEY, Alan, DUFF Alan:
2K
MALEY, Alan, DUFF Alan:
22

29

dramatické výchovy,s.
Drama Techniques in
Drama Techniques in
Drama Techniques in
Drama Techniques in
Drama Techniques in
Drama Techniques in
Drama Techniques in

MALEY, Alan, DUFF Alan: Drama Techniques

138
Language
Language
Language
Language
Language
Language
Language

Learning,
Learning,
Learning,
Learning,
Learning,
Learning,
Learning,

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

40
51
54
55
63
70
71

in Language Learning, s. 85

íVI

kdy hráči na

papírek na píší 3 věci, které mají společné, a tři věci, v nichž se liší. Stejně jako
v předchozí h ř e j e cílem zjistit co nejvíce o svých spoluhráčích. Další variantou je „Co
máme společného?"30 - hráč napíše o sobě 4 věci a snaží se najít osoby, s nimiž má
nejvíce společného.

4.2.2. FORMUJÍCÍ AKTIVITY

Do této oblasti patří i hry, které napomáhají při rozdělení hráčů do dvojic a do
skupinek. Při hře , r Atom 3chodí

hráči volně ve skupinkách a při zvolání:"Atom 3!"

se musí zformovat do trojice s nejbližšími osobami. Vedoucí hry pokračuje tak dlouho,
dokud nevytvoří potřebnou skupinu. ,JS!ož obrázek.'"32 - vedoucí připraví rozstříhané
obrázky. Hráči si vyberou část obrázku (nebo si ji vylosují) a najdou si partnera do hry
podle toho, s kým složí dohromady celý obrázek. ,Mám rád - nemám rád"33 - hráči
vytvoří dvojice, respektive skupinky stím, ským najdou 3 společná pozitiva a 3
společná negativa. „Najdi společné"34

- žáci si vytáhnou kartičky, na nichž jsou

napsána slova, která mají něco společného (např. se jedná a o potraviny, o zvířata,
povolání apod.) - musí najít zbývající majitele kartiček, čímž dochází ke zformování
družstev. Podobně lze také využít rozstříhanou povídku.

4.2.3 CHARAKTERIZACE, HRA V ROLI

Tato skupina tvoří jádro dramatické výchovy. Při volbě cvičení je nutno přihlížet
k věku hráčů, neboť mnohdy je třeba určitých životních zkušeností, aby byli hráči
schopni se uplatnit. Tato cvičení mohou hraničit s tvorbou postavy, často se jedná o hru
v roli.
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Patří sem společenské hry typu „co by bylo kdyby" - v jazykové výuce se příliš
nejedná o uplatnění empatie a vciťování se do druhých, ale vzhledem k tomu, že do této
skupiny spadají různé pantomimy - např. hry na řemesla, hry s výměnou rolí apod.,
mají tyto hry v jazykové výuce své opodstatnění. Žáci v nich najdou možnost vyzkoušet
si na vlastní kůži pocity někoho jiného. Mají možnost si vyzkoušet roli rodičů,
prodavačů, obsluhy v restauraci, učitelů.
V jazykové výuce se zejména uplatní hry typu „Kdo je kdoíi3S - kdy jde jeden
hráč za dveře, ostatní určí nějakou známou osobnost a navrátivší se hráč musí klást
ostatním otázky, aby zjistil, jakou osobnost si ostatní zvolili. Další oblíbenou hrou je
„Ve smyslu toho slova"36, kdy hráč odchází za dveře, ostatní se domluví na nějaké
emoci, kterou budou ostatní předvádět, a on pak z jejich výrazů musí hádat, o jakou
emoci se jedná. Při nácviku slovesných časů lze uplatnit pohybové

hry - hráči

předvádějí různé činnosti - např. jdou, běží, plavou, provozují rozličné sportovní
aktivity... Při hře „Jak jsem

starý"37 hráč vytváří charakteristiku určitého věku.

„Jednořádkové postavy"38 - skupinky hráčů představují jednu a tutéž postavu, která
pronáší různé repliky, které se od této postavy dají očekávat - ostatní hádají, o jakou
postavu se jedná. „Vlastnosti a emoce"39 - nejprve hráči představují emoce pouze
pantomimicky, později mohou připojit krátké repliky. Oblíbená je mezi žáky také hra
„Povolání"40 - hráč č.l řekne své pravé jméno a smyšlenou profesi - např. „Jsem Tom
a jsem kuchař". Soused pronese: „Jsi Tom a jsi kuchař. Já jsem Petr a jsem prodavač."
Tuto hru lze s úspěchem využít při nácviku časování slovesa být a zároveň při
seznámení s jednotlivými profesemi. Při nácviku výrazů označujících části těla lze
využít hru s názvem „Autoportrét"41. Žáci anonymně nakreslí svůj autoportrét a ostatní
hádají, o koho se jedná. Hra na „Osobnosti"42 napomáhá žákům při výuce gramatiky jeden z hráčů je historickou osobností, ale může se jednat i o postavu filmovou nebo
literární - ostatní mu kladou otázky a snaží se uhodnout, o jakou postavu se jedná.
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4.2.4 IMPROVIZACE S DĚJEM

Při improvizaci se v hodinách jazykové výuky jedná hlavně o to, aby žáci měli
možnost si vyzkoušet, jaké to je být např. zákazníkem a prodavačem, zabloudivším
turistou, hledajícím cestu, hostem v restauraci. Nutné je, aby žáci měli možnost se
s těmito aktivitami postupně a citlivě seznamovat hned od počátku výuky cizího jazyka.
Aby se žáci nebáli reagovat, je třeba s nimi tuto techniku nacvičovat a připravit je na
různé varianty, aby se cítili jistější. Teprve po delší době a nácviku jednotlivých replik
je možný posun do další fáze. Je třeba zbavit žáky ostychu a strachu se projevit, stejně
jako potřeby složitě a přepečlivě si své dialogy a repliky připravit. V těchto chvílích je
namístě argument, že až se v ocitnou v konkrétní situaci, také nebudou mít předem
možnost se připravit a nacvičit si odpovědi, ale že budou nuceni reagovat právě teď a
právě tady. V pozdějším stádiu je možné tyto aktivity i rozvíjet - např. se východiskem
může stát nějaká situace (kamarádi jdou na narozeninovou oslavu - zjistí, že nemají
dárek - dohadují se, co koupí - následuje nákup vybraného dárku; dívky si zkoušejí u
kamarádky šaty - pak si začnou zkoušet matčiny šaty - dojde k jejich poškození - jak
budou dívky reagovat?). Na rozdíl od dramatické výchovy volí jazyková výuka spíš
témata zběžného života, jako jsou rodina, cestování, nakupování, škola, vztahy s
vrstevníky. Postupně také dochází k tomu, že se žáci, po upevnění a zafixování
jednotlivých replik a frází, pokoušejí sami obohatit scénky o nové nápady.
Nové nápady a řešení je možné s dětmi tvořivě nacházet pomocí

tzv.

brainstormingu - kdy žáci mají možnost volně nabízet své myšlenky. Osvědčilo se mi
zapisovat tyto myšlenky na tabuli nebo na papír, nejčastěji formou myšlenkové mapy.
Jakýkoliv nápad je akceptovatelný, teprve posléze se ukáže, co je možné v praxi využít
a co ne. Je důležité dodat žákům odvahu a povzbudit je, aby neměli přehnaný ostych
před ostatními.
Jednu z možností, kdy při jazykové výuce lze využít tento typ her a zároveň
přispět k rozvoji dětské fantazie, nabízí například „Společný příběh"43.

Hráči jsou

rozděleni do čtveřic, vylosují si tři slova, mají k nim vymyslet příběh a sehrát kratičkou
scénku. Děti si také oblíbily hru „Marťan",

43
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a druhý obyvatele Marsu. Pozemšťan najde Marťana a musí jej naučit všemu
potřebnému, včetně mluvení. Při hře na „ZOO"44 se hráči rozdělí do dvou skupin.
Skupina zvířat zaujme svá místa v klecích. Návštěvníci chodí kolem a hádají, o jaké
zvíře se jedná - variantou (vhodnou pro nácvik otázek) je, že návštěvníci mají možnost
se zvířaty konverzovat.

4.2.5 HRY NA ROZVOJ
POZOROVACÍCH SCHOPNOSTÍ

Tyto hry mají napomoci žákům poznat nejen sami sebe, ale také prostředí,
v němž se pohybují.
„Co je v místnosti"45 - při této hře děti chodí 2 minuty po místnosti a pozorují ji.
Pak zavřou oči a vedoucí klade otázky:"Kolik je tu oken, dveří, jakou barvu má
nástěnka...?" K nácviku oděvních součástí je vhodná hra „Kdo je ke mně

zády?"46.

Nejprve děti chodí a pozorují ostatní a snaží se zapamatovat co nejvíce detailů. Na
pokyn vedoucího se k sobě otočí zády a mají za úkol popsat, co má jejich partner na
sobě. Variantou je hra „Zjisti změnu", která se však hraje v týmech. Také hry zvané
„Fashion Sltow"47 je možno využít při nácviku názvů oděvů.
Svébytnou součást dramatické výchovy tvoří Kimovy liry48. Při výuce jazyků lze
s úspěchem využít základní variantu, kdy se před žáky rozloží určitý počet předmětů (510), které žáci pozorují po dobu 30 sekund a pak musí poznat změny, které udělal učitel
v sestavě nebo v umístění. Stejně tak lze pracovat s ostatními variantami - žáci musí
předměty zapsat nebo sdělit jejich názvy, případně skupinové varianty hry - žáci sedí
v kruhu, jsou rozděleni do skupinek, po zakrytí předmětů (počet 15-20 ks) se snaží
„ , 49

sestavit seznam veci.
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V jazykové výchově mají své místo i pohybové hry. Jde o cvičení spojující
pohyb, představivost a fantazii. Nejčastěji jsou používány pantomimy, předvádějící
nějakou činnost (využitelné při nácviku různých slovesných časů), sportovní aktivity,
zaměstnání, vyjádření nálady, apod. Žáci také s oblibou předvádějí různá zvířata a jejich
spolužáci mají za úkol hádat, o jaká zvířata se jedná.

4.2.6 HRY NA PODPORU
ROZVOJE SLOVNÍ KOMUNIKACE

Stejně jako v dramatické výchově i v jazykové výuce je obzvláštní důraz kladen
na verbální komunikaci. Naším společným cílem je zbavit naše svěřence ostychu,
pomoci jim získat větší jistotu, rozšířit jejich slovní zásobu a zlepšit plynulost
komunikace.
Lze využít i některých rytmických cvičeni,

ale nejčastěji využíváme dialogů a

monologů na různá témata.

V případě monologů se může jednat o imaginární telefonický rozhovor, vědecká
přednáška o nově objeveném zvířeti, vyprávění na různá předem daná témata - např.
oblíbený sport, hračka, oblíbený film, kniha, místo,které bych chtěl navštívit, moje
rodina, moje zvířátko, nejlepší přítel apod. Žáci mají tyto aktivity ve velké oblibě, těší
se, že budou moci projevit svůj názor a že budou mít prostor se k témat vyjádřit. Další
možností je vyprávění příběhů. Uprostřed kruhu leží předmět a kdo ho uchopí, má
právo vyprávět příběh. Může také jít o variantu, kdy každý vypráví příběh po dobu
jedné minuty a pak naváže někdo jiný... Sem spadají i tzv. řetězová vyprávění, kdy žáci
navazují na příběh vyprávěný jiným hráčem. Při přebírání vyprávění lze postupovat
různě -

vyprávění

přebírá vedle sedící hráč, vyprávějící hodí

míček

svému

následovníkovi apod. Tato vyprávění lze také vyprávět po jednom slově, případně po
jedné větě. Také hra „To jsem já"50 je spíše určená k rozvoji komunikace. Žáci při ní
napíší na papír anonymně 4-5 vět, které je charakterizují
50
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a ostatní mají vypátrat
s. 94

majitele. Jedná se o hru vhodnou i pro nácvik otázek - v tomto případě každý hráč
dostane papír a musí pomocí otázek vypátrat autora. Oblíbenou hrou je mezi žáky

Dialogy také patří mezi žáky preferované činnosti. Zpočátku mají žáci možnost
se na tyto dialogy připravit a předvádět je v předem daných dvojicích. Později jim však
jsou partneři do dialogu přiřazováni náhodnou volbou. Do této oblasti spadají dialogy z
dětem známých prostředí - autobusové nádraží, letiště, restaurace, školní prostředí,
pláž, sportovní prostředí, apod. Jedním z nejčastějších námětů je dialog mezi
nakupujícím a prodávajícím.
Obměnou je dialog z dětem známého prostředí, kdy však je hráčům předem dána
(např. formou losu) určená situace. Při variantě zvané „Poslouchej!"5'

dostane polovina

hráčů lístek, na kterém je napsán jejich problém - „Hledám poštu", „Rozbilo se mi
auto", „Kde najdu lékaře" - a mají za úkol navázat kontakt s ostatními a snažit se
oslovit co nejvíce spolužáků.
Oblíbené jsou také dialogy mezi fiktivními postavami (César a Kleopatra,
Jeníček a Mařenka, Karkulka a vlk), kdy se tyto postavy setkají, pozdraví a pohovoří
spolu.52
Po počátečních rozpacích žáci s nadšením přijali tzv. hru s kulichy53.

Děti si

vyberou jim nej sympatičtější kulich a kulich se stává maňáskem a lze s ním vést dialog
(co se mi stalo pěkného během minulého týdne, co bych si přál pod stromečkem,...).

Naprosto specifickou skupinu her tvoří infogramy, respektive živé

sociogramy.54

Tyto hry slouží v mém případě nejen k jazykové výuce, ale také ke zjištění vztahů ve
skupině, ke zjištění její struktury. Po těchto aktivitách bývá vhodné věnovat chvíli
zhodnocení situace, případně diskuzi, která může napomoci objasnit, proč došlo
k určitým situacím apod. Zároveň však můžou tyto hry ukázat, s kterým spolužákem se
žákům dobře spolupracovalo během lekce, s kým by rádi navázali kontakt, s kým se
cítili dobře. Můžeme také zjišťovat i méně pozitivní jevy - s kým naše svěřence nebaví

51
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spolupracovat, kdo pouze slibuje, ale není na něj spolehnutí, kdo vás během lekce
nadchl.

Zde vidím já osobně největší přínos dramatické výchovy pro výuku jazyků dramatická výchova nejenže napomáhá při výuce anglického jazyka a usnadňuje mým
žákům jeho učení, ale zároveň se stává pojítkem mezi nimi a jednotícím prvkem. Moji
svěřenci mají možnost prostřednictvím her a cvičení projevit nejen svou jazykovou
způsobilost, ale také své vztahy, to, jak vnímají sami sebe a své spolužáky. Mají tak
možnost sami nahlédnout pod povrch věcí, vytvořit a upravit si své názory a sami tak
přispět ke zkvalitnění vztahů ve skupině.

4.2.7 HRY NA ROZVOJ FANTAZIE

Na mě osobně nejvíce zapůsobily hry na rozvíjení dětské fantazie. Představivost
lze u dětí podporovat vyprávěním, obrazy, barvami, hudbou. Dětskou fantazii je také
možné rozvíjet pomocí her, které děti učí řešit různé situace, ve kterých se mohou
ocitnout.
Při výuce anglického jazyka hodlám využít kupříkladu hry na stimulaci sluchové
paměti - „Tichá pošta", „Když jsem jel do Ameriky,
slov z přečteného počtu si zapamatuješ55,

vzal jsem si s sebou...",

„Kolik

hry na upevnění slovní zásoby „co známe od

stejného písmena?, „řetězy slov", „Hra na

redaktora"'6.

Také hry na rozvoj fantazie a tvořivosti, jako jsou hry s kresbami, hry s nápady,
fabulační hry, se mi jeví vhodné pro výuku anglického jazyka. U komunikativnějších
jedinců s rozšířenou slovní zásobou by mohly uspět monology na různá témata,
Případně literární hra a pokusy. Jsem zvědavá i na reakce dětí na hry a etudy
situací", „Vztahy""Situace

a příběhy"51.

-„Řešeni

Vzhledem k tomu, že znám kladný vztah

svých žáků k improvizovaným rozhovorům, při nichž dojde plného uplatnění jejich
fantazie, pohotovost a smysl pro humor, určitě zařadím do výuky ,.Ankety a
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reportáže"58. Také hra „Portréty"a její různé varianty mohou být přínosné pří výuce
cizích jazyků. Žáci obdrží obrázek neznámé osoby a snaží se o ní vymyslet co nejvíce.
Následně mohou prezentovat tuto osobu jiné skupině.

4.2.8 RELAXAČNÍ HRY

Na konec lekce je dobré zařadit hry na relaxaci, případně aktivity umožňující
reflexi právě prožitých zážitků. Jednou z možnosti je „Sprcha" - žáci stojí pod
příjemně teplou sprchou a nechávají ze sebe smývat únavu. Při hře „Talíř" vytvoří
účastníci velký kruh, uprostřed kruhu leží imaginární obří talíř. Všichni společně jej
zvedají a přenášejí jinam.
Také je možné použít i některé z aktivit, rozvíjejících fantazii - jako například
vyprávění snu, kdy všichni zaujmou nějakou příjemnou polohu, vedoucí začne vyprávět
příběh, který ostatní mají možnost rozvinout. Jinou variantou je čtení nedokončeného
příběhu.
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5. VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA NA ZŠ S RVJ FILOSOFSKÁ
Naše škola se profiluje jako základní škola s rozšířenou výukou jazyků.
V současnosti začínáme s výukou anglického jazyka na naší škole ve 3. třídě. Jedním z
našich prvních úkolů je zjistit u nových žáků stupeň znalosti angličtiny. Poté se
snažíme jejich znalosti sjednotit tak, aby byly spokojené jak ty děti, které již mají
předchozí zkušenosti s angličtinou (z předškolních zařízení, z jazykových

kurzů,

z bývalé školy), tak i ty, pro něž je to první setkání s angličtinou vůbec. Snažíme se
vyvinout veškeré úsilí, aby se ty první nenudily a nepovažovaly hodiny za ztrátu času.
Stejně tak je nutné zabránit pocitům frustrace u dětí, které se teprve nyní učí svá první
anglická slovíčka. Naším cílem je toto vše zvládnout během prvního roku a do 4. třídy
vstupovat střídou plnou spokojených, zdravě sebevědomých žáků, kteří se do hodin
anglického jazyka těší a chápou, že i z hlediska perspektivy mají dobrý základ, na němž
budou moci v budoucnu stavět.
Podstatnou část mých žáků tvoří děti z 5. tříd. V tomto období již mají poměrně
rozvinutou slovní zásobu, zvládají základní gramatiku a na rozdíl od starších žáků
většinou netrpí přehnaným ostychem a pocity méněcennosti. Snaží se vyjádřit veškeré
své myšlenky a pocity, ačkoliv jim v t o m někdy brání neznalost některých pojmů.
V tomto věku však ještě naštěstí tolik nedbají o svůj „image" a většinou nemají pocity
nedostatečnosti. Teprve na druhém stupni se začínají žáci stydět promluvit, nejsou-li si
jisti správnou odpovědí a mají-li pocit, že se před spolužáky ztrapní. Tomu je třeba
předcházet, například tím, že se již od počátků výuky ve třetích třídách snažíme dětem
vysvětlit, že nikdo není dokonalý, chyby děláme všichni apod.
V tomto procesu může být využití prvků dramatické výchovy velkým přínosem
- žáci mají šanci odbourat nepříjemné pocity, uvolnit se a zejména se lehkým a hravým
způsobem učit to, co se předchozí generace musely učit biflováním slovíček,
nekonečným opakováním nudných vět a gramatických pouček a dalšími nezáživnými
způsoby.
Ve své pedagogické praxi se snažím mimo jiné využívat přirozené dětské
hravosti, zvídavosti a zdravé soutěživosti. Děti v tomto věku jsou ještě velmi dobře
formovatelné a pokud je učitel dokáže pro věc nadchnout, má skvělou startovní pozici.
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Velkým pomocníkem v mé snaze o metodicky vyvážené a přitom odlehčené
hodiny anglického jazyka jsou mi i učební pomůcky. Dnešní učebnice již nejsou
oproštěné od života, nevystupují v nich neživotné postavy pana Browna a paní
Smithové, jsou zalidněny dětmi ve věku mých žáků. Děti mají možnost se s nimi
ztotožnit, prožívat s nimi jejich uvěřitelné příhody a mnohé z nich si vyzkoušet na
vlastní kůži.
1 v běžné výuce - a obzvláště pak v konverzačních hodinách - zařazuji do výuky
prvky dramatické činnosti, jako jsou hry na probuzení , tzv. „Brainstorming Games",
hry rozvíjející obrazotvornost, hry, napomáhající socializaci a vcítění se do spolužáků
nebo dialogy. Dále pak se mi velice při výuce osvědčil tzv. "Miming" neboli
předvádění. Tato aktivita je více než vhodná při nácviku nových slovíček nebo při
výuce určitých mluvnických jevů. Žáci tuto aktivitu vítají a je pro ně milým zpestřením
výuky bez ohledu na to, zda ji předvádějí oni nebo vyučující. Vidím v tom i možnost
přiblížení se ke svým žákům - předvádím-li kupříkladu nějaké zvíře, v jejich očích jsem
jim bližší. Někteří pedagogičtí pracovníci v tom možná vidí ztrátu své autority, což však
osobně nepokládám za pravděpodobné.
Jednou z aktivit, kterou děti přímo milují, je dialog. Žáci se ocitají v různých
situacích, které s sebou běžný život přináší - seznámení s novým spolužákem, pozvání
na narozeninovou oslavu, nakupování, vyprávění o věcech, které je zajímají - zde všude
velkou roli sehrává improvizace. Jedná se o formu natolik zábavnou, že žáci zapomínají
na trému a radostně „nakupují bonboniéru na oslavu kamarádčiných narozenin". Při
těchto rozhovorech ponechávám žákům velkou volnost - nevidím důvod, proč by měly
nakupovat něco pro ně neznámého a nedůležitého namísto věcí důvěrně známých.
Nehledě na to, že tím, že žáci mohou v plné míře uplatnit svou vlastní tvůrčí invenci,
dochází k podstatnému zatraktivnění celé situace. Nutné je také vytvoření kamarádské a
veselé atmosféry ve třídě - aby se ani zdrženlivé děti nestyděly promluvit.
Větší využití dramatické výchovy, respektive některých jejích prvků, by mělo
výuku ještě více zkvalitnit a zatraktivnit při současném zlepšení vztahů mezi
jednotlivými

žáky.

Také

by

mělo

vést

k větší

multikulturní.
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informovanosti

dětí

v oblasti

ZÁVĚR

Využití prvků dramatické výchovy při výuce cizích jazyků se mi jeví jako velmi
přínosné. Mým cílem nebylo hledisko esteticko - výchovné, ale mou snahou bylo
prokázat, že pomocí těchto metod lze žákům usnadnit učení se cizímu jazyku. Navíc se
jedná o efektivní metodu, která žákům i vyučujícím přináší pocit uspokojení, chuť
k práci a zvyšuje sebevědomí žáků. Pomocí dramatické výchovy mají žáci možnost
vyzkoušet si „nanečisto" různé situace a v reálu pak již nemají komunikační bloky.
Ověřují si touto cestou, že při určitých mezerách ve znalostech se mohou spolehnout i
na gestiku a řeč těla. Dramatická výchova v mém pojetí je příležitostnou aktivitou,
jedná se o alternativní pojetí výuky cizího jazyka a tvořivá dramatika je mi
prostředkem, jak dětem usnadnit a zatraktivnit výuku.
Za určité minus pokládám fakt, že časová dotace není přílišnému využití prvků
dramatické výchovy příliš nakloněna. Stejně tak i běžná vyučovací hodina je poměrně
omezená na to, aby mohly být dramatické situace více využívány.
Ani výchova budoucích učitelů cizích jazyků není příliš směřována tímto
směrem. I nadále je značný důraz kladen na frontální vyučování, na výuku gramatiky,
na dril. Změny jsou nezbytné - výuka jazyků by měla být životnější, žákům by mělo být
umožněno si hodiny užít a mělo by jim být umožněno více se zapojit. I žáci s relativně
omezenou slovní zásobou jsou s pomocí použití prvků převzatých z dramatické
výchovy schopni se dorozumět. Spíše než na pregnantní mluvní projev je třeba se
orientovat na přirozenou komunikativnost. Naším cílem by neměl být dokonale mluvící
stroj, ale živý, čilý žák, prožívající radost z faktu, že je schopen se domluvit v cizím
jazyce. Jako nejužitečnější se mi v tomto směru jeví dramatickovýchovné hry a cvičení,
umožňující žákům odstranit komunikační bloky, své místo ve výuce jazyků však mají i
hry na rozvoj fantazie, improvizace a jiné.
V loňském roce jsem se zúčastnila jazykového semináře. Zde nám přednášející
v praxi ukázal, že to, co se člověk naučí ve veselé náladě a se smíchem, to si také
mnohem lépe zapamatuje. I z těchto důvodů se snažím do výuky vložit hravost a ty
z prvků dramatické výuky, které se mi jeví být v tomto směru mým svěřencům
nápomocné.
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Posudek vedoucího práce
Jaroslava Davidová: Využití prvků dramatické vvchovv při výuce anglického
jazyka v 5. třídách základní školy
J. Davidová si zvolila pro svou bakalářskou práci téma, kterému u nás zatím
nebylo bohužel věnováno příliš pozornosti. Kjeho zpracování šla souběžně dvěma
hlavními cestami: Za prvé od "bílých míst" v didaktice cizích jazyků: V tomto smyslu
uvážlivě hledala možnosti aplikace dramatickovýchovných metod a technik v moderní
didaktice výuky cizích jazyků. A současně vycházela od dramatické výchovy jako
oboru: Na této cestě prozkoumávala (a to i v zahraniční literatuře), co může tento
estetickovýchovný obor nabídnout tvořivému učiteli anglického jazyka.
Diplomantka udělala dobře, že si téma jasně vymezila a soustředila se na
konkrétní věkovou skupinu, s níž má zkušenosti. Z široké "nabídky"
dramatickovýchovných aktivit si pak vzhledem k tomuto věku a vzhledem k cílům
výuky cizích jazyků vybírala speciálně ty metody a prvky, které mají podle ní
potenciál rozvíjet především komunikační dovednosti. Dramatickovýchovné metody
tedy realisticky chápe v tomto kontextu (výuka cizích jazyků) jen jako "podpůrný
prostředek", nikoliv jako samospasitelnou cestu.
V úvodní pasáži své bakalářské práce nastiňuje autorka nezbytné souvislosti.
Právem si všímá problematiky RVP a vytváření školních vzdělávacích programů. Na
tuto obecnou pasáž (která by možná mohla být stručnější) navazuje kapitola
zabývající se speciálně výukou cizím jazykům a jejím místem v RVP - včetně
didaktiky tohoto předmětu.
Tady bych měl jen drobnou poznámku: Lze opravdu označit R. Choděru za
zakladatele didaktiky cizích jazyků? Přesnější by patrně bylo napsat, že je
zakladatelem nebo ještě spíš představitelem moderní české didaktiky cizích jazyků.
Ostatně didaktika cizích jazyků byla promýšlena odpradávna, a to i v dobách, kdy se
tomu tak zdaleka neříkalo...
Je škoda, že kapitola 2.2.2. (Interakce učitel-žák) je až příliš stručná a
problematiky avizované v názvu se dotýká jen letmo. Až v podkapitole 2.2.2.1.
(Řízení učení) se autorka dostává blíže tomuto tématu.
Kapitola 2.2.3. (Metody) je zajímavě načata. Cvičení jsou opravdu důležitou
metodou, využitelnou dobře ve výuce cizích jazyků. Ale další metody už tu chybějí.
Cožpak se nedají při výuce cizího jazyka využít např. hry s pravidly a hry rolové?
Na str. 31 se autorka zmiňuje o učiteli, který ve výuce cizího jazyka využívá
dramatickovýchovných metod, a v této souvislosti připomíná speciálně boční vedení.
Proč tu není zmínka také o učiteli v roli, což by mohla být - po mém soudu - i ve
výuce cizích jazyků efektivní strategie?
Práci uzavírá cenná a přehledně utříděná kapitola shrnující náměty
k dramatickovýchovným aktivitám aplikovatelným ve výuce cizího jazyka. Myslím, že
by bylo bývalo užitečné ji ještě dopracovat. Mám za to, že by tu metodické poznámky
(co která dramatickovýchovné aktivita umožňuje rozvíjet konkrétně ve výuce cizího
jazyka, jaká má naopak rizika atp.) mohly být bohatší a důsledněji zařazované
k jednotlivým námětům nebo oblastem.
J. Davidová ve své práci dokázala, že je zorientovaná v základních oblastech
dramatické výchovy a že z ní dokáže vybrat ty metody a techniky, které odpovídají
zvoleným cílům, určovaným v tomto případě cílům, které si stanovuje učitel cizího
jazyka. Je zjevné, že autorka získala řadu zkušeností s aplikací

dramatickovýchovných aktivit ve svých hodinách a prokazuje to jak ve svých
úvahách, tak v metodických komentářích.
Bakalářská práce je utříděná, proporční a i po jazykové stránce kultivovaná.
Práci doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 30. dubna 2007
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( Jaroslav Provazník
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USTAV PROFESIONÁLNÍHO ROZVOJE A DALŠÍHO V Z D Á V Á N Í PRACOVNÍKU VE
ŠKOLSTVÍ
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Jméno: JAROSLAVA DAVIDDOVÁ
Název práce: VYUŽITÍ PRVKŮ DRAMATATICKÉ VÝCHOVY PRI VÝUCE ANGLICKÉHO
JAZYKA V 5.TŘÍDĚ ZŠ

Splnění cíle
Kandidátka si za cíl pro svou práci stanovila zkt*umání možností využití
prvků dramatické výchovy v cizojazyčném vyučování na tomto stupni.
Vychází zde z posledních dokumentů zabývajících se touto problematikou.
V úvodní části se autorka velmi krátce dotýká i metod práce. Nejvíce
pozornosti věnuje zásadám komunitativní metody.Nutnou podmínkou je její
vybáženost ve všech aspektech.
Logická stavba
V dalších částech autorka postupuje od otázek obecného charakteru
jako
jsou Cíle, Metody, Zásady a Prognózy dalšího vývoje. U těch zcela
pochopitelně zůstává v rovině spekulací předpokladů.Hlavní částí práce
je výběr a utřídění různých typů těchto aktivit.
Práce s literaturou včetně citací je zcela vyhovující.
Použité metody jsou pro tento typ a rozsah práce adekvátní.
Formální úprava práce je zcela vyhovující.
Teoretické znalosti nutné pro zvládnutí nároků tématu potvrzují
seriozní práci autorky. Dalo by se nají více podnětů v pramenech
publikovaných britskými nakladateli.
Pro možnost praktické aplikace části této práce by bylo třeba ji
přetvořit na metodické pracovní listy.
Dorbné výhrady lze mít k použití termínu hravost může být zavádějící
termín- lze nahradit herními pravky,které jak zde bylo zmíněno mohou
mít vysokou hodnotu.
Předností práce je její důslednot, struktura, výběr a přesné třídění
aktivit.
Několik návrhů:
o

Uvědomit si možnosti, které tento přístup nabízí pro heterogení
třídy, kde něktří žáci mají problém s přímou komunikaci a přesto
se mohou aktivně zapojit ( viz Topič based a Task-based approach)

o

Zpřesnit možnosti využití neverbální komunikace

o

Připomenout prvky sebereflexe a sebehodnocení,které zde mohou být
velmi přirozenou součástí práce

o

Možnosti, které se nabízejí učiteli - sledovat učící strategie
jednotlivých žáků
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