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Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního 
vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a žáků o 
každém studijním zaměření. 

 

Kompletní znění školního vzdělávacího programu ZUŠ Tišnov najdete na 
veřejně přístupných místech. 

 

 

 

 

 



Studijní zaměření Dramatická a slovesná tvorba 
Vzdělávací obsah literárně-dramatického oboru vychází ze dvou vzdělávacích oblastí Interpretace 

a tvorba a Recepce a reflexe, které se ve vyučovacím předmětu vzájemně prolínají. Literárně-dramatický 
obor je disciplínou syntetizující dramatické, literární, hudební a výtvarné vzdělávání. Rozvíjí celkovou 
osobnost žáka pomocí tvořivých aktivit v rámci dramatických (hereckých, loutkářských a 
dramaturgických) a slovesných činností (tvůrčí psaní). Rozvíjeno je také výtvarné cítění žáků skrze práci 
na funkční scénografii, žákova schopnost recepce a reflexe divadelního zážitku a jeho samostatný 
slovesný projev.  

 

Učební plán  
 

Přípravné studium I. stupně 

PŘEDMĚTY 
Přípravné studium 

1.r 2.r 

Přípravná dramatická průprava 2 2 

 

Základní studium I. stupně 

PŘEDMĚTY 
I. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 

Dramatická průprava 2 2      

Dramatika a slovesnost   1 1 1 1 1 

Divadelní soubor   1 1,5 2 2,5 2,5 

Přednes   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Přípravné studium II. stupně 

PŘEDMĚTY 
Přípravné studium 

1.r 2.r 

Dramatická tvorba 3 3 

Přednes 1 1 

 

Základní studium II. stupně 

PŘEDMĚTY 

II. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 

Dramatická tvorba 3 3 3 3 

Přednes 1 1 1 1 

 



Učební osnovy vyučovacích předmětů  

 

Vyučovací předmět: PŘÍPRAVNÁ DRAMATICKÁ PRŮPRAVA 
1. ročník 

Žák: 

 aktivně se zapojuje v průběhu vyučovací hodiny, 

 rozpozná prostor jeviště a hlediště, 

 ovládá techniku stronzo. 
 

2. ročník 
Žák: 

 reflektuje viděný či slyšený dramatický děj, 

 při jednoduchých hrách a dramatických aktivitách komunikuje a spolupracuje s 
ostatními spolužáky., 

 

 

I. STUPEŇ: 

Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ PRŮPRAVA 
1. ročník 

Žák: 

 dodržuje nastavená pravidla, 

 při volném pohybu v prostoru respektuje ostatní členy kolektivu, 

 samostatně rozvine zadané téma, 

 aktivně se zapojuje během dramatické tvorby. 
 

2. ročník 
Žák: 

 dodržuje základní jevištní pravidla, 

 své myšlenky, pocity a přání srozumitelně formuluje, 

 pantomimicky předvede jednoduché zadání, 

 ve dvojici předvede jednoduchou improvizaci na zadané téma. 
 

 

Vyučovací předmět: DRAMATIKA A SLOVESTNOST 
3. ročník 

Žák: 

 objasní své vlastní stanovisko k textu, 

 najde a identifikuje chyby svých spolužáků, 

 dle zadání ztvární jednoduchou etudu, 

 vědomě aplikuje zástupnou rekvizitu. 
 

4. ročník 
Žák: 

 orientuje se v základní divadelní terminologii, 

 samostatně s ostatními připraví jednoduchou etudu na vlastní téma, 

 reflektuje práci jak svoji, tak ostatních, 

 předvede jednoduchou slovní improvizaci. 
 

5. ročník 
Žák: 

 samostatně volí vhodné scénografické prvky, 

 písemně zpracuje vlastní zážitek, 



 ve vybraném divadelním či literárním díle najde a vysvětlí začátek/konflikt/konec, 

 kultivovaně formuluje své myšlenky v logickém sledu. 
 

6. ročník 
Žák: 

 pojmenuje různé druhy textů, 

 ve skupině samostatně pracuje s vybraným textem, 

 předvěde složitější improvizaci. 
 

7. ročník 
Žák: 

 zhodnotí dramatické i literární dílo, 

 popíše typy divadel, 

 samostatně a věcně rozvíjí vybrané téma,  

 při složitější improvizaci dodržuje nastavená pravidla. 
 

Vyučovací předmět: DIVADELNÍ SOUBOR 
3. ročník 

Žák: 

 uvědomuje si v jednoduché dramatické hře své partnery a reaguje na ně, 

 fixuje výsledný dramatický tvar, 

 přizpůsobí své jednání změně. 
 
4. ročník 

Žák: 

 pod vedením učitele vyrábí potřebné scénografické prvky, 

 podílí se na vytvoření příjemné atmosféry v týmu, a na základě ohleduplnosti a úcty při 
jednání s druhými lidmi, přispívá k upevňování mezilidských vztahů. 

 

5. ročník 
Žák: 

 podporuje diskusi ve skupině, 

 samostatně vede jednoduchou mluvní i pohybovou rozcvičku. 
 

6. ročník 
Žák: 

 empaticky reaguje na podněty druhých, 

 podílí se na tvorbě uceleného dramatického tvaru. 
 

7. ročník 
Žák: 

 uvažuje a rozhoduje se zodpovědně, 

 samostatně vyrábí potřebné scénografické prvky, 

 přijímá věcnou kritiku na svoji osobu a dále s ní dle vlastního uvážení nakládá. 
 

 

Vyučovací předmět: PŘEDNES 
3. ročník 

Žák: 

 fixuje správný výdechový proud, 

 experimentuje s temporytmem mluveného projevu, 

 fixuje správné držení těla, 

 využívá zvládnuté mluvní dovednosti. 



 

4. ročník 
Žák: 

 používá jednoduché výrazové prostředky, 

 uplatňuje měkký hlasový začátek, 

 fixuje a prohlubuje správné artikulační dovednosti, 

 pojmenuje téma literární předlohy. 
 

5. ročník 
Žák: 

 vyjadřuje jednoduchý podtext literárního či dramatického díla, 

 uplatňuje zvládnuté mluvní dovednosti, 

 obhájí svůj interpretační postoj, 

 zdokonaluje své vypravěčské dovednosti. 
 

6. ročník 
Žák: 

 propojuje osobní zkušenost s reprodukovaným dílem, 

 ovládá techniku samostatné mluvní rozcvičky, 

 vysvětlí a předvede měkký hlasový začátek, 

 zvládá trému. 
 

7. ročník 
Žák: 

 vybírá předlohu pro individuální tvorbu (poezie, próza, dramatický text), 

 zvládá práci na dramatickém výstupu (monologu, dialogu), 

 vysvětlí a předvede přesah, 

 vědomě pracuje s nabytými odbornými mluvními dovednostmi. 
 

 
 
Přípravné studium II. stupně: 
 

Žák: 

 za asistence učitele vybere předlohy pro další práci, 

 předvede práci s intonací a modulací hlasu, 

 osobitě přednese zvolenou báseň nebo monolog. 
 

 

II. STUPEŇ: 

1. – 2. ročník 
Žák: 

 prohlubuje a propojuje své dosavadní poznatky, zkušenosti a dovednosti, 

 dodržuje zásady hlasové hygieny,  

 přednesem vyjádří osobní vztah k tématu literární předlohy, 

 vybaví si a dále pracuje s již jednou zafixovaným textem. 
 

3. – 4. ročník 
Žák: 

 pracuje s postupy tvůrčího psaní, 

 samostatně nastuduje jednodušší textovou předlohu,  

 samostatně a zodpovědně se účastní akcí školy a dalších kulturních událostí. 
 

 



Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ TVORBA 

Přípravné studium II. stupně: 
 

Žák: 

 samostatně zpracuje zadaný úkol, 

 diskutuje nad vybraným tématem a obhájí svůj názor, 

 poučeně reflektuje výkon svůj i svých spolužáků. 

 

II. STUPEŇ: 

1. – 2. ročník 
Žák: 

 herecky vytvoří charakter postavy, 

 stylizuje se v daném žánru, 

 ve vybraném filmovém, divadelním či literárním díle vyhledá a popíše fáze dramatu dle 
Aristotela: expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa, 

 poučeně reflektuje literární, dramatické či filmové dílo. 
 

 

3. – 4. ročník 
Žák: 

 vybaví si, a dále pracuje, s již jednou zafixovanou učební látkou, 

 aktivně a poučeně se podílí na tvorbě jednotlivých složek divadelní inscenace 
(dramatizace předlohy, scénografie, dramaturgie, režie, scénická hudba), 

 vysvětlí pojem mizanscéna a pod vedením učitele ji aplikuje při práci na divadelním 
tvaru, 

 zvolí vhodnou předlohu pro individuální tvorbu (poezie, próza, dramatický text, námět, 
téma) a svým osobitým způsobem ji realizuje (přednes, herecký výstup, pohybový 
výstup). 

 

 

 


