
Jméno a příjmení dítěte

Adresa ZŠ

Třída

Korespondenční adresa

Zákonný zástupce dítěte

kontakt: telefon

  e-mail

Podpis zákonného zástupce

dítěte

Přihláška do
dramatického kroužku

Pokud máte
zájem o přihlášení svého

dítěte do kroužku, učiňte tak
nejpozději do

20. 9. 2020 na recepci
knihovny či e-mailem na

adrese: 
z.nobilisova@knihovna-pardubice.cz

Těšíme 
se na vás!

Krajská knihovna 
v Pardubicích připravila

DRAMATICKÝ
KROUŽEK

pod vedením zkušeného
herce Josefa Vrány



Kroužek je určen pro všechny děti, které baví

divadlo, scénky a hry s ním spojené. Prvních

několik lekcí věnujeme především hrám na

procvičení verbální i neverbální komunikace,

spolupráce, rozvinutí slovní zásoby, správné

artikulace a dramatického přednesu. Děti zde

mohou uplatnit i dovednosti výtvarné či hudební.

Náplní kroužku je i poutavé povídání o tom, jak

vzniká divadelní představení a co se děje 

Literárně dramatický obor vytváří dětem

chráněný prostor pro vlastní vyjádření, ať již

literární, dramatické, pohybové či výtvarné. Žáci

se učí komunikovat nejrůznějšími prostředky 

v divadelním zákulisí. 

a tím vyjadřovat svůj názor. Těžištěm výuky je

práce ve skupině směřující od spontánního

dětského dramatického projevu k vytvoření

samostatného kultivovaného dramatického

vyjádření. Podporována je i slovesná tvorba žáků

a recitace.

rozvoj komunikačních kompetencí, dítě dokáže

vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity 

osvojení divadelních poznatků, děti se seznámí 

získání sociálních a personálních kompetencí,

dítě se ve skupině dokáže prosadit, ale 

hlavní metody práce: hra v roli, improvizace,

dramatizace, pantomima a hry s padákem

společný kruh – uvolnění, vytvoření příjemné

atmosféry

aktivity zaměřené na procvičení rozvoje paměti,

artikulace, jemné motoriky, pohybové aktivity –

rozvoj hrubé motoriky, osvojení pravidel,

spolupráce ve skupině, hry zaměřené na sociální

rozvoj

a nálady, osvojení říkanek, procvičování

neverbální komunikace (vyjádření beze slov

např. štěstí, strach, překvapení)

s loutkami, kulisami, kostýmy atd. a vyzkouší si

dramatické ztvárnění pohádky

i podřídit, budování spolupráce ve skupině,

osvojení základních společenských návyků 

a pravidel, respektovaní druhých, rozvoj

tvořivosti

Délka vyučovací hodiny je 60 minut.

Poplatky

Skupiny  

Na závěr každého školního pololetí bude připravena

ukázková hodina pro rodiče. 

1500 Kč na školní rok (lze rozdělit do dvou splátek) 

1x týdně ve čtvrtek od 16 hodin (září 2020–červen 2021)

1. skupina – děti 3.–5. třída ZŠ

2. skupina – děti 6.–9. třída ZŠ

Max. 10–12 dětí 

Josef VRÁNA – Absolvent DAMU Praha, obor

herectví, herec, režisér, člen odborných porot

přehlídek a soutěží (Wolkerův Prostějov, Mladá

scéna a další), poskytuje konzultace se zájemci 

o studium na divadelních školách

     

Angažmá

Východočeské divadlo Pardubice

Klicperovo divadlo, Hradec Králové

Městské divadlo Kladno

Divadlo Na Fidlovačce, Praha

Moravské divadlo, Olomouc

Více zde:

https://josefvranaherec.webnode.cz/profese/

Dramatický kroužek

Děti se naučí:

Postavit se na prkna, která znamenají svět

Herecké techniky

Zahrát různé postavy a role

Pracovat se svým hlasem a mluvit zřetelněji

Jak se dělají kostýmy a co se děje v divadelním

zákulisí

Vystupovat nejen před svými kamarády

Jak se prosadit

Cíl aktivity Další informace

Odborný lektor


