
Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora 

Předmět: Dramatická výchova (DRV) 

Náplň: Dramatická a osobnostní výchova 

Třída: Kvarta 

Počet hodin: 1 hodina týdně 

Pomůcky: Učebna s volným prostorem, literární texty, odborné publikace, CD přehrávač 

 
  

Téma 
Výstupy vědomostní  

Výstupy procedurální 
Pojmy Metody a formy Poznámky 

Psychosomatické 

dovednosti 
 Využívá všech smyslů při 

vnímání podnětů a 

uplatňuje představivost 

a fantazii 

v samostatných úkolech 

 Převypráví hlavní 

situace dramatického 

díla, pojmenuje téma 

 Kultivuje svůj mluvený a 

pohybový projev. 

Uplatňuje zásady 

hlasové hygieny a 

správného držení těla 

 Zobrazí vnitřní stavy a 

emoce své postavy 

 Vystupuje v roli 

 Vlastními slovy vysvětlí 

pojem verbální a 

verbální komunikace 

neverbální komunikace 

rytmus 

tempo 

 

Skupinová práce 

Pantomima 

Hra v roli 

Strukturované drama 

Živé obrazy 

Improvizace 

Čtení s porozuměním 
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Téma 
Výstupy vědomostní  

Výstupy procedurální 
Pojmy Metody a formy Poznámky 

neverbální komunikace 

 

Sociálně komunikační 

dovednosti 

 

 

 Zapojuje se do 

skupinových  

 Rozvíjí schopnost 

vyjadřovat srozumitelně 

svoje myšlenky 

 Popíše dramatickou 

situaci 

 Improvizuje na dané 

téma 

 Spolupodílí se na volbě 

námětů, scénářů, kulis a 

dekorací 

 

dialog 

monolog 

námět 

scénář 

kulisa 

dekorace 

kostým  

maska  

Skupinová práce 

Pantomima 

Hra v roli 

Strukturované drama 

Živé obrazy 

Improvizace 

Čtení s porozuměním 

Autorské psaní 

 

 

 

Herní dovednosti  Žák improvizuje na dané 

téma 

 Hrou v roli ztvární 

dramatickou situaci 

 Ve skupině vytváří 

strukturované drama 

 Využívá reálnou, 

zástupnou a imaginární 

 Rozlišuje herní a 

improvizace 

reálná rekvizita 

zástupná rekvizita 

imaginární rekvizita 

Skupinová práce 

Pantomima 

Hra v roli 

Strukturované drama 

Živé obrazy 

Improvizace 

Čtení s porozuměním 

Autorské psaní 
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Téma 
Výstupy vědomostní  

Výstupy procedurální 
Pojmy Metody a formy Poznámky 

reálnou situaci  

 

 

Proces dramatické tvorby  Dokáže pojmenovat 

hlavní a vedlejší témata 

zpracované předlohy 

 Pojmenuje dramatické 

situace 

 Zařadí dramatickou 

situaci do kontextu 

 Porovnává fiktivní 

situace s reálným 

 Ztvárňuje situaci tak, 

aby se v nich dané téma 

zřetelně projevilo 

 Ve skupině vytváří 

strukturované drama 

 

hlavní téma 

vedlejší téma 

motiv 

pointa 

strukturované drama 

Skupinová práce 

Pantomima 

Hra v roli 

Strukturované drama 

Živé obrazy 

Improvizace 

Čtení s porozuměním 

Autorské psaní 

 

 

 

Proces inscenační tvorby  Podle svých schopností 

se podílí na 

dramaturgické a 

dramaturgicko-režijní 

přípravě inscenace 

(volba předlohy, téma, 

kompoziční postupy) 

 Napíše část scénáře 

dramatická postava 

dramatické jednání 

dramatická situace 

dialog 

monolog 

kompozice 

Skupinová práce 

Pantomima 

Hra v roli 

Strukturované drama 

Živé obrazy 

Improvizace 
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Téma 
Výstupy vědomostní  

Výstupy procedurální 
Pojmy Metody a formy Poznámky 

 Navrhne a vyrobí 

jednoduchou scénu 

 Využívá zvukové a 

hudební prostředky 

k dramatickému 

vyjádření 

 Reflektuje s pomocí 

učitele svůj zážitek 

z dramatického díla 

 

Čtení s porozuměním 

Autorské psaní 

 

 

Recepce a reflexe 

dramatického umění 
 Pojmenuje hlavní téma, 

charakterizuje hlavní 

postavy, převypráví 

příběh 

 Vlastními slovy vysvětlí 

tyto pojmy: dramatická 

postava, jednání, situace, 

konflikt, vrchol, gradace 

 Vyjmenuje základní 

dramatické druhy a 

jejich znaky 

 Vytvoří prezentaci 

 

hlavní téma 

činohra 

loutkové divadlo 

opera 

opereta 

muzikál 

balet 

pantomima 

 

 

Skupinová práce 

Prezentace 

Práce s PC 

 

  


