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Abstrakt 

Autorka príspevku sa zaoberá aktuálnym problémom rozvíjania komunikačnej a 

čitateľskej kompetencie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia prostredníctvom 

terapeuticko-formatívnych prístupov, prevažne dramatoterapeutických, pri práci s literárnym 

textom na hodinách slovenského jazyka a literatúry na špeciálnej základnej škole so 

vzdelávacím variantom A. Príspevok prezentuje výsledky z projektu realizovaného v rámci 

diplomovej práce. Zostavený projekt pod názvom Zimná návšteva poukazuje na možnosti 

efektívneho využívania dramatoterapeutických prístupov v edukačnom procese v didaktickej 

komunikácii s vybraným literárnym textom Studená návšteva od slovenskej detskej 

spisovateľky Márie Ďuríčkovej (z knihy Nie je škola ako škola). Cieľom projektu bolo 

poukázať na pozitívny vplyv dramatoterapeutických prístupov pri eliminácii problémov žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a pri rozvíjaní ich komunikačnej a čitateľskej 

gramotnosti pri práci s literárnym textom na hodinách slovenského jazyka a literatúry. 

Realizácia projektu prebiehala u žiakov 4. ročníka vo variante A na špeciálnej základnej 

škole v období od októbra do decembra 2011, a to s osobitným zameraním autorkinej 

pozornosti na vybraného žiaka M. s nedostatočnými jazykovými a čitateľskými kompetenciami 

a s oslabenou sociálnou pozíciou v kolektíve ostatných spolužiakov. Zo zistení popísaných v 

príspevku je zjavné, že postavenie dramatoterapeutických prístupov v špeciálnej edukácii má 

svoje adekvátne postavenie a možno ich považovať za jednu z efektívnych inovatívnych metód 

práce. 
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Abstract 

The author deals with the actual problems of development of communication and 

reading competence of students with mild mental disabilities through to therapeutic - 

formative approaches, mainly dramatotherapy, for working with literary texts for lesson´s 

Slovak language and literary of the special primary school with A variant of education. The 

contribution presents the results from project, implemented within her magister thesis. The 

project, under name Winter visit show to possibility of effective use dramatotherapy 

approaches in the educational process in didactic communication with selected literary texts 

from the Cold visiting from Slovakian children's writer Maria Ďuríčková (from the book 

Every school is different). Main idea of project is to point out positive effect of 

dramatotherapy approaches to eliminate student´s problems with mild mental disabilities and 

to develop their communication and reading literacy, and to work with literary text for 

lesson´s Slovak language and literature. Implementation of the project was carried out with 

students of fourth class pupils with A variant of education at the special primary school 

during the period from October until December 2011, with particular attention of the author 

to the selected student M. who have inadequate reading and communication competence, and 

impaired social position in a group of other classmates. From findings described in 

contribution is evident, that dramatotherapy approaches have adequate position in the special 

education and we can understand as one of effective innovative methods. 

 

Key words 

Student with mild mental disabilities.Communication competence. Reading competence. 

Literary text. Dramatotherapy approaches.  

 

ÚVOD 

Úlohou špeciálneho pedagóga, ako aj odboru špeciálnej pedagogiky, je neustále 

objavovať a v pedagogickej praxi uplatňovať nové efektívnejšie edukačné metódy a formy 

práce, ktoré umožnia žiakom s mentálnym postihnutím rozvinúť ich kľúčové kompetencie 

(spôsobilosti), ktoré vyplývajú zo Vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia ISCED 1 – primárne vzdelávanie (2009). Z hľadiska témy príspevku 

sústreďujeme svoju pozornosť na vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra a zisťujeme, 

že v kontexte rámcového učebného plánu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia na špeciálnej základnej škole má tento predmet prioritné postavenie (predstavuje 

najvyšší počet – 58 vyučovacích hodín od 1. – 9. ročník) a z obsahového hľadiska predmetu 
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vystupuje do popredia rozvíjanie nielen grafomotorických, ale aj ďalších špecifických 

kompetencií žiakov – jazykových (komunikačných) a čitateľských, nevyhnutných pre ich 

ďalší proces učenia v ostatných vyučovacích predmetoch. 

 

KOMUNIKAČNÉ A ČITATEĽSKÉ KOMPETENCIE ŽIAKA S ĽAHKÝM 

STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA  

Pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia (ĽMP) je okrem iných 

charakteristík, typický aj deficit v oblasti komunikačných kompetencií, prejavujúci sa 

oneskoreným vývinom reči (najmenej o jeden rok), obsahovou chudobnosťou, jednoduchou, 

niekedy dysgramatickou až agramatickou stavbou viet a narušenou úrovňou aktívnej aj 

pasívnej slovnej zásoby. Reč je narušená po obsahovej, ako aj formálnej stránke, pričom sú 

prítomné časté poruchy reči, stereotypy, a pod. (Kvapilík, J., Černá, M. 1990; Bajo, I., Vašek, Š., 

1994; Jakabčíc, I., Požár, L. 1996; Pipeková, J. 1998, 2006; Vančová, A. 2005;Bartoňová, M. 

Bazalová, B., Pipeková, J. 2007; Černá, M. 2000). To sa odzrkadľuje aj v zníženej úrovni 

čitateľských kompetencií. 

Vzhľadom na to, že komunikačné spôsobilosti patria medzi kľúčové kompetencie 

primárneho vzdelávania, je dôležité si uvedomiť, že učenie žiaka týmto spôsobilostiam sa 

nezužuje len na vzdelávanie v povinnej školskej dochádzke, ale ide o celoživotné 

vzdelávanie. Žiak s ĽMP má preto obsiahnuť počas školskej edukácie pevný základ, ktorý sa 

bude neustále rozvíjať a obohacovať. Ten budujeme prostredníctvom všetkých vzdelávacích 

oblastí. Rozvoj komunikačných a čitateľských kompetencií sa realizuje primárne v predmete 

slovenský jazyk a literatúra (SJaL). Pre vybudovanie kvalitných zručností je potrebné zvoliť 

efektívne metódy na zvládnutie techniky čítania a čítania s porozumením, ako aj adekvátne 

metódy čítania1 vrátane ďalších efektívnych metód a foriem špeciálnej edukácie. Jednou z 

možností je využitie terapeuticko-formatívnych prístupov – a to najmä dramatoterapeutických 

a biblioterapeutických, ktoré stimulujú spontánny verbálny i neverbálny prejav žiaka s ĽMP, 

umožňujú odvrátiť pozornosť od osobných problémov a tým vytvárajú priaznivé podmienky v 

procese získavania nových poznatkov a skúseností.  

DRAMATOTERAPIA A JEJ POSTAVENIE V ŠPECIÁLNEJ EDUKÁCII  

Kvalifikované vykonávanie dramatoterapie je v kompetencii liečebného pedagóga. 

Špeciálny pedagóg však môže v špeciálnej edukácii žiakov uplatniť niektoré  

                                                            
1 Podrobné rozpracovanie jednotlivých techník nácviku čítania, ako aj jednotlivých metód čítania popisujú autori 
V. Obert (1985,2003,2009), O. Müller a M. Valenta (2003), V. Pokorná (2010), a iní. 
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z dramatoterapeutických prístupov. Na tieto skutočnosti upozorňujú aj autori, napr. I. 

Kovalčíková (2003), K. Majzlánová (2004), E. Machková (2007), M. Valenta (2001, 2007), J. 

Valenta (2008), B. Hlebová (2009) a iní, ktorí poukazujú na tvorivé využitie prvkov 

dramatickej výchovy a dramatoterapie v edukačnom procese na základných školách 

i špeciálnych základných školách.  

Definícii samotnej dramatoterapie je veľa, preto si následne uvedieme popisnú 

definíciu uplatniteľnú v špeciálnej edukácii. The British Association for Dramatheraphy (In 

Valenta, 2001) pri definovaní dramatoterapie poukazuje na to, žepomáha uchytiť a zmierniť 

sociálne a psychologické problémy, mentálne postihnutie a stáva sa nástrojom 

zjednodušeného symbolického vyjadrovania, vďaka nej jedinec poznáva sám seba, a to 

prostredníctvom tvorivosti zahrňujúcej verbálne aj nonverbálne zložky komunikácie. Aj 

autori I. Kovalčíková a kol. (2003), K. Majzlánová (2004), M. Valenta (2007) popisujú 

pozitívny vplyv dramatoterapeutických prístupov, ako napr. umožňujú uvoľnenie a odbúranie 

napätia; rozvíjajú komunikačné zručnosti; utvárajú priestor pre rozvíjanie a overovanie si 

svojich skúseností, návykov; podporujú intelektuálny, emocionálny rozvoj; podporujú 

sebapoznávanie, prehlbovanie fantázie, tvorivosti, predstavivosti; vedú k uvedomovaniu si 

svojich pocitov, nálad; podporujú kooperáciu, korekciu správania, toleranciu, empatické 

správanie; umožňujú zažiť pocit úspešnosti; podporujú kultúru pohybu a pod. (tamtiež). 

Existuje niekoľko klasifikácií a teoretických spracovaní dramatoterapeutických 

metód a techník,1 ku ktorým patria napr. aj neverbálne hry a cvičenia, etudy, dramatická hra, 

improvizácia, dramatizácia, rolová hra, sociodramatické hry a pod., ktoré sú súčasťou aj 

nášho zostaveného projektu s využitím dramatoterapeutických prístupov. 

Dramatoterapeutické prístupy nie je možné ani vhodné uplatňovať vždy a všade, ale na 

to, aby boli efektívne, spĺňali svoj účel a priniesli požadovaný prínos, je vhodné ich aplikovať  

do takých vyučovacích predmetov, ktoré súvisia s reálnym životom. Literárny text slúži 

žiakovi na pochopenie vonkajšieho sveta, vykresľuje mu rozličné životné situácie z jeho 

okolia, problémy a často aj ich riešenia. Vychádzajúc z uvedených skutočností, ako aj z faktu, 

že prostredníctvom literárneho textu rozvíjame komunikačné a čitateľské kompetencie žiaka 

s ĽMP, sa upevňujeme v názore, že uplatnenie prvkov dramatoterapie práve pri práci 

s literárnym textom má svoje opodstatnenie.  

 

                                                            
1 Obsažnú zbierku jednotlivých metód, techník a námetov dramatoterapie, ako aj ich popis a teoretické 
spracovanie ponúka A. Hickson (2000), K. Majzlánová (2004; Kovalčíková a kol., 2003), M. Valenta (2007),  R. 
Marušák, O. Králová, V. Rodriguerová (2008), B. Hlebová (2009) a iní. 
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PROJEKT S VYUŽITÍM DRAMATOTERAPEUTICKÝCH PRÍSTUPOV PRI PRÁCI 

S LITERÁRNYM TEXTOM V DIDAKTICKEJ KOMUNIKÁCII SO ŽIAKMI 

S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA  

Z odbornej literatúry1 a špeciálnopedagogickej praxe je zrejmé, žeproces čítania 

a recepcie literárneho textu na hodinách SJaL na špeciálnej základnej škole vo variante A je 

často pre žiakov s ĽMP neatraktívnou a nedostatočne motivujúcou činnosťou. Príčiny sú 

rôzne, niektoré vyplývajú z ich celkového deficitu jazykových a komunikačných kompetencií, 

ako aj z vplyvu vonkajších alebo vnútorných činiteľov, ktoré participujú v samotnom procese 

tejto činnosti. Často je dominantná aj ich kombinácia, čoho výsledkom je oslabená čitateľská 

a komunikačná úroveň žiakov s ĽMP, vedúca k nedostatočnej recepcii literárneho diela, čím 

sa potláča samotná estetická hodnota literárneho textu. V tejto súvislosti pripisujeme dôležitú 

úlohu práve učiteľovi – špeciálnemu pedagógovi, ktorý by mal byť teoreticky i prakticky 

dostatočne pripravený na navodenie pozitívnej a zážitkovej motivácie k čítaniu a práci 

s literárnym textom, napr.  prostredníctvom dramatoterapeutických aktivít. 

Vychádzajúc z týchto skutočností sme hľadali odpoveď na otázku, či prostredníctvom 

nami zostaveného projektu  činností s literárnym textom s využitím dramatoterapeutických 

prístupov dôjde k odstráneniu negatívnych vplyvov a tým k zvýšeniu efektívnosti čítania 

a recepcie textu?  

Naším hlavným cieľom bolo poukázať na pozitívny vplyv vybraných 

dramatoterapeutických prístupov pri eliminácii problémov žiakov s ĽMP a pri rozvíjaní ich 

čitateľskej a komunikačnej gramotnosti pri práci s literárnym textom na hodinách SJaL. 

Vychádzajúc zo stanoveného východiskového problému a zo zistení, ktoré hodnotíme, 

ako negatívne vplývajúce na čitateľskú a komunikačnú úroveň žiaka M.2, sme si stanovili 

základný okruh cieľov zameraných na žiaka M. a skupinu: 

Ciele zamerané na žiaka M.: 

‐ Vytvoriť vhodné podmienky pre prejavenie aktivity a motivácie žiaka M. k procesu 

čítania, čomu predchádza zbavenie jeho osobných zábran a schopnosť prejaviť svoje 

city a emócie. 

                                                            
1 O. Müller a M. Valenta (2003), K. Majzlánová, A. Škoviera, P. Fudala (2004), V. Obert (1998, 2003, 2009), B. 
Hlebová (2009), V. Pokorná (2010) a iní. 
2 Z pozorovaní počas prípravnej fázy projektu vrátane usmernení učiteľa triedy, sme zistili potencionálne 
nežiaduce vplyvy,ktoré negatívne vplývajú na čitateľské a komunikačné zručnosti žiaka M.: vzhľadom na 
heterogénnosť skupiny (z pohľadu úrovne schopností, ako aj diferenciácii žiakov vzdelávaných podľa IVP) 
absentuje v triede skupinová spolupráca, empatické správanie, akceptácia, trpezlivosť a vzájomná komunikácia; 
žiak M. sa prejavuje stratou motivácie, zníženou schopnosťou koncentrácie a potlačenou aktivitou (zapríčinenou 
aj neúspechom v čitateľských zručnostiach a jednotvárnosťou pri práci s literárnym textom).  
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‐ Udržať koncentráciu pozornosti žiaka M. a potrebu dokončiť úlohy. 

‐ Začleniť žiaka M. do kolektívu skupiny. 

Cieľ zameraný na skupinu: 

‐ Iniciovať komunikačné a sociálne zručnosti, empatické správanie, trpezlivosť, 

vzájomnú komunikáciu, akceptáciu a spoluprácu skupiny. 

Cieľová skupina projektu pod názvom Zimná návšteva 

Projekt sme realizovali so žiakmi 4. ročníka vo variantu A.  Počas realizovaného projektu 

boli v triede prítomní 5 žiaci (3 chlapci a 2 dievčatá). Všetci žiaci tejto triedy sú vzdelávaní 

podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s ĽMP, z nich sú dvaja na hodinách SJaL 

vzdelávaní podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu (IVP). 

Charakteristika žiaka M. – úroveň reči (jednoduchá, v miernom oneskorení, často po 

obsahovej stránke nelogická; slovná zásoba oslabená, chudobná v obidvoch zložkách, 

artikulačne neobratná, prítomná mierna dyslália); čítanie (dvojité, neplynulé, nenáležité pauzy 

medzi slovami, zamieňanie poradia písmen, slov, vymýšľanie nových slov; narušená 

priestorová orientácia; bez porozumenia textu; reprodukcia nezvládnutá); pozornosť (narušená 

v rámci rozsahu, intenzity, stálosti, prenášania, rozdeľovania); pamäť (absentuje logická 

pamäť, fázy pamäti sú oslabené); myslenie (konkrétne, nedosahuje stupeň abstrakcie 

a zovšeobecnenia); emocionálny vývin (apaticky, úzkostlivý; city pasívne (astenické), 

zdržanlivé, impulzívne, nestále); sociabilita (sociálne zručnosti obmedzené; tichý, introvert, 

ustráchaný, hanblivý; nenadväzuje sociálne vzťahy s rovesníkmi; výkon oscilujúci); záujmy 

(rád spieva a tancuje); ťažkosti v edukácii (zjavné, pri neprimeranom prístupe učiteľa sa 

zľakne a odmieta ďalej pracovať; úspešnosť riešenia úlohy závisí od prístupu učiteľa 

k žiakovi; aj o nové poznatky prejavuje záujem len na krátky čas). 

Metódy a metodika projektu pod názvom Zimná návšteva 

V súlade s cieľom projektu Zimná návšteva boli použité nasledujúce metódy: 

- dramatoterapeutické techniky a metódy (citová expresia, sebapoznávanie, dávanie 

a prijímanie, neverbálne techniky, rolová hra, improvizácia, dramatická hra, maska 

v dramatoterapii),  

- dramatické metódy(budovanie príbehu a vytváranie situácie),  

- metóda participačného pozorovania1, 

- pološtrukturované interview,  
                                                            
1Pozornosť sme upriamili na žiak M. s nedostatočnými čitateľskými a komunikačnými schopnosťami 
a s oslabenou sociálnou pozíciou v kolektíve ostatných spolužiakov. Charakteristiku žiaka M. podávame v časti 
Cieľová skupina projektu pod názvom Zimná návšteva. 
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- metóda „meranie nálady“pred a po realizovanom projekte (nakreslenie tváre s 

vyjadrením nálady), 

- vizuálny materiál (fotografie, ktoré sme spracovali formou videozáznamu). 

Organizácia a realizácia projektu pod názvom Zimná návšteva 

Samotnému projektu predchádzala prípravná fáza projektu1 (v novembri 2011), ktorá 

prebiehala počas troch vyučovacích hodín čítania a literárnej výchovy a jednej hodiny v rámci 

mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov, ktoré som realizovala samostatne. Súčasťou týchto 

vyučovacích hodín bolo postupné zapájanie dramatoterapeutických prístupov a techník. 

Rešpektovaním požiadavky operatívnosti pozorovania sme mali možnosť pozorovať prejavy 

reakcií samotných žiakov pri stretnutí sa s doposiaľ neznámymi činnosťami.  

Projekt Zimná návšteva s využitím dramatoterapeutických prístupov pri práci 

s literárnym textom sme realizovali v rámci troch blokov počas jedného dopoludnia  

na konci decembra 2011. Metódu „merania nálady“, ktorej obsahom bolo nakreslenie tváre 

s vyjadrením aktuálnej nálady sme realizovali so žiakom M. pred samotným priebehom 

projektu. Záverečnou aktivitou projektu bolo opätovné uplatnenie tejto metódy, tento krát  

po realizovanom projekte. Tu sme však do činnosti zapojili všetkých žiakov, z dôvodu 

zachovania diskrétnosti pozorovania. Po skončení realizovaného projektu sme viedli  

so žiakmi pološtrukturované interview (zamerané na dojmy, pocity, sebahodnotenie, 

motiváciu k práci s literárnym textom, recepcii textu, ako aj samotnej skupinovej spolupráci).  

Vzhľadom na skutočnosť, že sme uplatnili, ako hlavnú metódu participačné pozorovanie, 

sme podrobné zápisky spracovali až po ukončení projektu Zimná návšteva prostredníctvom 

didaktickej analýzy projektu. Podkladom, ako aj ďalším dôkazovým materiálom je aj samotná 

fotodokumentácia z realizovaného projektu Zimná návšteva, ktorú sme pre vytvorenie 

ucelenej predstavy o projekte spracovali formou videozáznamu. 

Didaktická analýza realizovaného projektu pod názvom Zimná návšteva 

I. BLOK – 1. Úvodná a zážitková časť2 

Zámerom I. bloku projektu Zimná návšteva bolo eliminovanie negatívnych vplyvov3,  

a vytvorenie príjemnej atmosféry pre efektívnu edukačnú činnosť v II. bloku projektu. 

                                                            
1Zámerom prípravnej fázy projektu boli zistenia, ktoré sme sformulovali do podoby východiskového problému 
a cieľov projektu, vrátane výberu vhodného žiaka, vytvorenia jeho anamnéz a vybudovanie vzťahu so skupinou. 
Tieto skutočnosti tvorili východisko pre tvorbu metodického postupu projektu pod názvom Zimná návšteva. 
2 Vyhodnotenie dramatoterapeutických projektov sa realizuje, ako uvádza P. Gavora (In Majzlánová, 2004),  
vo forme slovného popisu alebo obrázkov. Vzhľadom na to sme interpretáciu výsledkov realizovaného projektu 
Zimná návšteva spracovali formou didaktickej analýzy jednotlivých častí projektu. 
3Samotné zistené potencionálne negatívne vplyvy vplývajúce na rozvíjanie komunikačných a čitateľských 
kompetencií žiakov s ĽMP sme popísali v poznámke pod čiarou 6. 
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Žiak M. bol už v rámci prípravnej fázy projektu motivovaný, preto v daný deň prišiel  

do školy medzi prvými žiakmi. Nekontrolovateľné emócie a citová labilita sa prejavila už pri 

prvom kontakte s Pani zimou (ktorou sme boli my, ako učiteľ). Zaujal ho náš kufor, čo takto 

ostalo až do záveru projektu. 

Úvodný rozhovor o ročných obdobiach sme viedli prostredníctvom pomocných otázok, 

vzhľadom na prejavujúce sa zábrany žiakov. Ako spôsob riešenia pre nájdenie domčeka 

navrhol žiak M. vyberať všetky veci z kufra (bol presvedčený, že je tam ukrytý). 

Pri námete Čarovný kufor prejavoval žiak M. veľký záujem zistiť, čo je obsahom kufra. 

Pri manipulácii s teplým vrecúškom žiak M. prejavoval príjemné pocity (napr. prikladal si ho 

k tvári). Tento fakt sa odrazil aj pri odpovedi na otázku, kde sa cíti príjemne (odpoveď – 

v škole; adekvátna odpoveď na nevhodné rodinné prostredie). Pri kontakte so studeným 

kameňom prejavil záporné pocity (strach). Ako korešpondujúci pocit uviedol strach z postavy 

čerta (túto postavu využívajú v rodine, ako súčasť ich výchovného štýlu formou hrozby).  

Do čarovného vrecúška vložil následne čerta, aby sa ho takto zbavil. 

Vzťahy v skupine sa odzrkadlili v námete Na ceste (budovanie dôvery a empatické 

správanie). V rámci výmeny roly mal žiak možnosť vcítiť sa do roly iného, t.j. autíčka a 

následne vodiča. Žiak M. v role autíčka, kedy bol iným žiakom vedení, prejavil záporné city, 

t.j. strach (hlboký predklon počas celého vedenia, citoslovcia strachu, a pod.). V role vodiča 

pôsobil sebavedomo, starostlivo (osobná skúsenosť - adekvátne empatické správanie). 

Aktivitu žiaka M. sme zaznamenali aj pri manipulácii s jednotlivými zvitkami 

(stimulácia problémovej priestorovej orientácie žiaka M. – zvitky ukryté na rôznych miestach 

v triede). Žiak M. pri týchto úlohách prejavoval záujem, snahu dokončiť úlohu, a to svojou 

nepretržitou pozornosťou. Záujem o prácu s textom sa prejavil pri čítaní zadaní vo zvitkoch. 

Hoci ich skonštatoval, ako ťažké prečítať, neváhal a čítal text, čím sme stimulovali jeho 

čitateľské zručnosti. Ostatní žiaci, prejavovali snahu prečítať text, apelovali na ich trpezlivosť 

a akceptáciu žiaka M., ako člena skupiny. V čítaní sme žiakov striedali. 

S cieľom uvoľnenia, rozohriatia skupiny a zbavenia zábran sme uplatnili námet 

Skupinové zrkadlo. U žiaka M. sme dosiahli spontánne prejavenie emócií a autentické 

prežívanie imitovaných prejavov. Pri prejave zúrivosti konštatoval, že sa hnevá, ak žiak XX 

naňho zazerá. Empatické správanie skupiny sme iniciovali aj prostredníctvom imitácie 

objatia, ktorého sa členovia skupiny zdráhali (žiak M. ako jediný objal žiaka XX, s ktorým 

predpokladáme sympatizoval; tento prejav žiaka M. hodnotíme, ako signál zodpovedajúci 

skutočnosti, že mu chýba pocit objatia z rodinného prostredia a prostredníctvom hry sa ho rád 

zmocnil). 
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Empatické správanie, spolupatričnosť a schopnosť primerane prejaviť svoje emócie sme 

cielene iniciovali prostredníctvom námetu Hádaj, ako sa cítim. Žiak M. imitoval prejav 

únavy, ktorý zdôvodnil faktom, že sa počas pobytu na internáte nevyspal. Dôkaz, že sme 

v skupine cielene budovali empatické správanie sa prejavil už v tejto fáze realizovaného 

projektu. Skupina pri výzve rozveseliť žiaka M., ho požiadala, aby im zatancoval, keďže 

vedeli, že je to jeho záľuba. 

To, že dramatoterapeutické prístupy si vyžadujú pružné reagovanie na vzniknutú situáciu 

sa prejavilo v tomto momente. Preto sme k tancu žiaka M. pripojili námet Emocionálny 

orchester, kde skupina hrala na hudobných nástrojoch, ktoré korešpondovali s ich náladou. 

Žiak M. si zvolil triangel, v súvislosti s náladou, ktorú predstavoval a naďalej tancoval. 

Skupina dokázala prijať a akceptovať žiaka M. bez rozdielov. Uplatnili sme aj prvky 

muzikoterapie (prejavenie emócii žiakov manipuláciou s hudobnými nástrojmi). 

Efektívnosť dramatoterapeutických prístupov a techník sa odzrkadlila aj pri námete Stisk 

ruky. Skupina sa spojila chytením za ruky. Žiak M. prejavoval kladné city, t.j. veľkú radosť 

(dôkaz zbavenia žiaka M. zábran vyhýbať sa rovesníkom a vzájomnej komunikácii). 

Po skončení tejto aktivity mala nasledovať prestávka, ale vzhľadom na to, že ju žiaci 

odmietli, sme pokračovali v II. bloku (významný signál efektívnosti práce a motivácie žiakov 

k dokončeniu úlohy). 

II. BLOK – 2. Expozičná interpretačná a zážitková časť 

Zámerom odovzdania škriatkovských čiapok žiakom, bola možnosť vstúpiť do role 

a realizovať nasledujúce činnosti týkajúce sa práce s literárnym textom bez osobných zábran, 

prostredníctvom nadobudnutej roly, t.j. pomocníka Pani zimy, vrátane spätnej väzby  

za vykonanú prácu. Žiaci túto možnosť prijali nadmieru pozitívne a veľmi sa tomu tešili. 

V rámci námetu Vietor sme operatívne nastolili problémovú situáciu. Do hry sme boli 

zapojení, čím došlo k tomu, že sme nedodržaním podmienok „zamrzli“. Úlohou žiakov bolo 

spolupracovať, vzájomne komunikovať a nájsť riešenia, ako by nás vrátili do hry. Hoci boli 

ich reakcie rozpačité, nakoniec sme dosiahli ich spoluprácu (objatie). 

Už počas čitateľskej rozcvičky bolo zjavné, že uplatnením dramatoterapeutických 

prístupov sme dosiahli zbavenie zábran, podporili záujem, motiváciu, koncentráciu pozornosti 

a aktivitu žiaka M., ako aj celej skupiny. Tým sme potlačili nežiaduce vplyvy a vytvorili 

vhodné podmienky pre prácu s literárnym textom, recepciu diela a s tým súvisiaci rozvoj 

čitateľských a komunikačných kompetencií. Jednotlivé úlohy, ktoré žiaci našli  

v batôžtekoch zvládali primerane, preto sa ich analýze nebudeme bližšie venovať. Zámerom 

týchto úloh bola stimulácia sluchovej a zrakovej percepcie, ako aj analýzy a syntézy, čo je 
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predpokladom pre správny nácvik čitateľských zručností, ktoré sme stimulovali pri čítaní 

zadaní jednotlivých úloh. 

Uplatnenie námetu Povedz niečo o svojom kamarátovi, bolo zámerne prepojené 

s opätovným realizovaním námetu Na ceste, pričom sa tento krát žiaci prejavili vzájomnou 

dôverou, ak sa ocitli v role autíčka. Žiak M. pri úlohe ohodnotiť žiaka, s ktorým tvoril 

dvojicu, konštatoval, že obdivuje na ňom to, že sa dobre učí. 

Vytvorením situácie návštevy televízie sa žiaci stotožnili. Pozitívne prijali rolu 

moderátorov, ktorí deťom idú čítať zaujímavý príbeh. Tým sme motivovali žiakov k ďalšej 

činnosti, a to riadenému čítaniu. Pri čítaní prvej časti, žiaci pozorne sledovali vyvíjajúci sa 

dej. Vzhľadom na to, že príbehu chýbal záver, dostali úlohu ho dotvoriť. Žiak M. 

na to reagoval aktívne a tvorivo: „Deti šli sa kĺzať, jedno spadlo a udrelo si koleno, ale 

neplakalo. A prišiel ďalší a pomohol mu, tak, že ho pohladkal.“ Tento vymyslený dej tvorivo 

zdramatizoval. Výpoveď žiaka M. sa značne zhodovala s príbehom, čo je dôkazom, že žiak 

M. bol plne koncentrovaný a v neposlednom rade bola úspešná aj recepcia literárneho diela. 

Pokračovali sme čítaním nájdenej druhej časti textu. Žiak M. pri čítaní prejavoval veľkú 

snahu a záujem, prejavovali sa naďalej chyby, neplynulosť čítania a iné charakteristiky jeho 

slabých čitateľských zručností. No dokázali sme posilniť jeho motiváciu k čítaniu, 

koncentráciu jeho pozornosti, ako aj jeho samotnú aktivitu, čo je jedným z predpokladov pre 

efektívne rozvíjanie čitateľských zručností. 

III. BLOK – 3. Estetickovýchovná a zážitková časť 

Vo fixačnej časti sa prejavila primeraná recepcia literárneho textu, ako aj tvorivosť žiaka 

M., či skupiny. Žiaci tvorili príklady na čo všetko mohla premeniť Pani zima predmety 

v triede, napr. kriedu na cencúľ, stoličku na sánky, a pod. Pri otázke, či by niekoho z tejto 

činnosti vyradili, reagovali jednoznačne, že nie (dôkaz uspokojivej skupinovej interakcie, 

vzájomnej akceptácie). Prostredníctvom simultánnych improvizácií sa žiak M. prejavoval 

aktivitou, tvorivosťou, snahou zvládnuť činnosti, s cieľom nájdenia domčeka pre Pani zimu. 

Efektívnosť dramatoterapeutických prístupov sa prejavila aj pri námete Smutný Peťko. 

Samotnú postavu Peťka dramatizoval žiak M. Skupina vytvárala kreatívne príčiny Peťkovho 

smútku (spoločné rozhodnutie – mal narodeniny a nedostal žiaden darček). Spontánne 

nakreslili domček (túžba žiaka M. počas celého realizovaného projektu), ktorý mu následne 

darovali. Prejavili sa ich pozitívne sociálne zručnosti, vzájomná komunikácia, empatické 

správanie a spolupráca, čím sme napĺňali stanovené ciele projektu. 

Po skončení II. bloku projektu nasledovala prestávka. Žiaci znova prejavili snahu 

pokračovať v činnosti, ale z hľadiska psychohygieny sme prestávku uplatnili. 
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IV. BLOK – 4. Fixačná a zážitková časť 

V námete Tanečná dráma sa opätovne prejavila spolupráca žiakov, tak ako pri námete 

Vietor. Žiaci spoločne tvorili riešenia, ako by vrátili žiakov, ktorí nedodržali pravidlá, späť  

do hry. Jej zámerom bola aj samotná pohybové aktivita žiakov.  

Sebahodnotenie, sebapoznávanie a spätnú väzbu z realizovaného projektu sme mohli 

badať pri uplatnení metódy „merania nálady“, v rámci námetu Moja maska. Žiak M. vytvoril 

svoju masku výraznú, v ktorej zdôraznil úsmev na tvári, čo je verným odrazom veselej, 

optimistickej nálady. Pričom pred realizovaným projektom bol síce úsmev nakreslený, ale nie 

výrazný, dokonca premaľovaný, čo môžeme hodnotiť, ako pocit neistoty. Týmto vyjadrením 

svojej nálady, žiak M. verne odzrkadlil  naplnenie stanovených cieľov. Uplatnili sme aj prvky 

arteterapie, ktorými sme sa pokúsili o prejavenie emócii žiakov výtvarným prejavom. 

Reakcie žiaka M. na doplnenie otázok boli nasledovné: Najviac sa mi páči, keď...(hráme 

sa do teraz); Vždy sa nazlostím, ak...(pozerá na mňa XX); Je mi príjemné,...(keď som 

v škole), Bojím sa, že...(čerta). 

Motivácia žiaka M. k čítaniu sa prejavila aj pri poslednom zvitku pod písmenom I. Bol 

presvedčený, že tam nájde odpoveď na to, kde má hľadať domček pre Pani zimu. 

Po dočítaní textu, v ktorom sa žiaci vystriedali, neostal sklamaný, že nenašiel konkrétnu cestu 

k domčeku, ale presvedčivo vysvetľoval Pani zime, že býva vonku, aby všetky deti mali sneh. 

Po skončení realizovaného projektu sme na nasledujúcej vyučovacej hodine so žiakmi 

viedli pološtrukturované interview. Miestami sa prejavila únava žiaka M. (zdráhal sa 

odpovedi na otázky; vyjadril sa, že je smutný z toho, že končí tento deň v škole). Aj napriek 

zníženej aktivite počas prevedenia interview, je badateľné a to nielen prostredníctvom 

odpovedí žiakov, že dramatoterapeutické prístupy pri práci s literárnym textom pôsobili  

na žiaka M. a skupinu motivujúco.  

V I. bloku projektu sme potlačili nežiaduce vplyvy ovplyvňujúce čitateľskú a 

komunikačnú úroveň žiaka M. Tým sa následne v II. bloku projektu zvýšila motivácia 

k samotnému čítaniu, zefektívnila sa recepcia textu, vrátane pôsobenia estetickej hodnoty 

diela na osobnosť žiaka M., čo bolo badateľné aj v III. bloku projektu. Počas jednotlivých 

činností sme efektívne stimulovali komunikačné a čitateľské zručnosti zúčastnených žiakov 

a to čítaním jednotlivých úloh, zadaní a literárneho textu. V III. bloku sme prostredníctvom 

realizovaných činností potvrdili pozitívny vplyv dramatoterapeutických prístupov  

na osobnosť žiaka s ĽMP. Pozitíva realizovaného projektu sú badateľné aj v rámci 

videozáznamu pozostávajúceho z fotografií. 
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ZÁVERY Z REALIZOVANÉHO PROJEKTU  

Samotné závery z realizovaného projektu možno vyhodnotiť prostredníctvom naplnenia 

stanovených cieľov projektu, ktoré sme zamerali na žiaka M. a skupinu. 

‐ Cieľ:Vytvoriť vhodné podmienky pre prejavenie aktivity a motivácie žiaka M. 

k procesu čítania, čomu predchádza zbavenie jeho zábran a schopnosť prejaviť svoje 

city a emócie. 

Zo zistení, ku ktorým sme dospeli v prípravnej fáze projektu môžeme konštatovať, že 

samotná motivácia žiaka M. k čítaniu bola pred realizovaným projektom minimálna a jeho 

čitateľské zručnosti viedli k regresu1. Postupným zapájaním dramatoterapeutických prístupov 

do edukačného procesu hodín čítania, sme stimulovali jeho motiváciu k čítaniu. 

Z interpretácii výsledkov v rámci didaktickej analýzy projektu je zjavné, že žiak M. bol 

v procese čítania motivovaný snahou pomôcť Pani zime nájsť jej domček. Jeho aktivita sa 

prejavovala v snahe otvárať každý zvitok a čítať zadania. Žiak M. nepovažoval v tejto 

činnosti čítanie, ako nutnosť, práve naopak. Prejavili sa uňho vnútorné motívy, ktoré sa stali 

hnacou silou pre prejavenie záujmu o túto preňho na začiatku neatraktívnu činnosť. Tým sme 

apelovali aj na jeho citovú oblasť, hoci sa javil apaticky a jeho city boli pasívne, úzkostlivé. 

Vzájomnou silou týchto metód sme dospeli k zbaveniu žiaka M. jeho zábran, k jeho 

koncentrácii, čím sa potvrdil pozitívny vplyv projektu a naplnenie tohto cieľa. 

‐ Cieľ:Udržať koncentráciu pozornosti žiaka M. a potrebu dokončiť úlohy. 

Primeraná koncentrácia pozornosti žiaka M. sa prejavila už na začiatku realizovaného 

projektu, ktorá zotrvala do samého konca. Koncentráciu pozornosti sme posilnili 

prostredníctvom relatívne krátkych a striedajúcich sa činností, čím žiak M. nestrácal záujem 

dokončiť úlohu. Dôkazom pozitívneho vplyvu projektu na túto oblasť bola skutočnosť, že 

žiak M. dosiahol primeranú recepciu literárneho textu, čo sa prejavilo jeho tvorivým 

dotvorením druhej časti príbehu, ktorý chýbal. Tá sa značne zhodovala s textom. Jeho 

pozornosť sa prejavila aj v estetickovýchovnej a fixačnej časti v rámci realizovaných 

simultánnych improvizácií. Týmto môžeme konštatovať, že vplyv projektu Zimná návšteva  

na koncentráciu pozornosti žiaka M. a potrebu dokončenia úlohy bol pozitívny, čím sme 

splnili stanovený cieľ. 

‐ Cieľ:Začleniť žiaka M. do kolektívu skupiny. 

                                                            
1Charakteristiku žiaka M. podávame v časti Cieľová skupina projektu pod názvom Zimná návšteva. 
 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI 
Zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika 

 

 
181 

  

Začlenenie žiaka M. do kolektívu sme úspešne zvládli, čo vyplýva z didaktickej analýzy 

projektu. Zámerom tohto cieľa bolo dokázať, že aj žiak M., ktorý je vzdelávaný podľa IVP  

na hodinách SJaL, môže pracovať spoločne so skupinou, bez toho, aby bol segregovaný, 

s prihliadnutím na jeho individuálne požiadavky. 

‐ Cieľ: Iniciovať komunikačné asociálne zručnosti, empatické správanie, trpezlivosť, 

vzájomnú komunikáciu, akceptáciu a spoluprácu skupiny. 

Na základe zistení možno konštatovať, že skupina žiaka M. prijala a dokázala tímovo 

spolupracovať, spoločne riešili problémové situácie, napr. ako pomôcť smutnému Peťkovi, 

ako vrátiť Pani zimu do hry a pod. Tým sme iniciovali aj empatické správanie a vzájomnú 

komunikáciu skupiny s cieľom nájsť spoločné riešenie. Zvýšenie vzájomnej dôvery sme 

postrehli uplatnením námetu Na ceste, kde pri jeho prvej realizácii sa žiaci prejavovali 

vzájomnou nedôverou, no v závere projektu si už žiaci vzájomne dôverovali. Možno 

konštatovať, že uplatnením týchto dramatoterapeutických prístupov pri práci s literárnym 

textom a prostredníctvom simultánnych improvizácii konkrétnych problémových situácií 

v triede, žiaci rozvíjali svoje sociálne zručnosti prostredníctvom roly, ktoré prijali. Tým sme 

naplnili stanovený cieľ. 

 

DISKUSIA  

Vychádzajúc zo zistených záverov môžeme konštatovať, že celková motivácia žiaka M. 

k procesu čítania sa zlepšila. Postrehol to aj špeciálny pedagóg danej triedy, ktorý 

konštatoval, že jednotlivé časti projektu efektívne uplatní aj sám vo svojej ďalšej činnosti  

so žiakmi, aby udržal dosiahnutú efektívnosť práce. Taktiež je možné povedať, že sa zvýšila 

komunikácia a spolupráca žiaka M. so skupinou rovesníkov. Tým sme dospeli k názoru, že 

uplatnením dramatoterapeutických prístupov a techník pri práci s literárnym textom, okrem 

toho, že posilníme efektívnosť vzdelávacej činnosti, týkajúcej sa rozvíjania čitateľských 

a komunikačných kompetencií, môžeme skvalitniť a upevniť aj pozitívne vzťahy medzi 

žiakmi. Naše poznanie ponúkame ako námet do ďalšej diskusie. 

Z didaktickej analýzy projektu je zrejmé, že vplyv dramatoterapeutických prístupov a 

techník na rozvoj sociálnych zručností je zjavný, no je potrebné zohľadniť aj vplyv rodinného 

prostredia na školský výkon žiaka. Tento fakt ovplyvniť nevieme, ale ako špeciálny pedagóg 

sa môžeme prostredníctvom dramatoterapeutických prístupov a techník zamerať na zbavenie 

jeho zábran, negatívnych pocitov a tak vytvoriť priaznivé podmienky pre efektívny edukačný 

proces. V tejto súvislosti by sme do diskusie navrhli náš názor, aby sa špeciálny pedagóg viac 
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pokúšal o spoluprácu s rodičmi svojich žiakov, aby rodičov zapojil napr. do prípravy rôznych 

kultúrno-spoločenských podujatí so žiakmi, čím môže pomôcť rodičom lepšie spoznať svoje 

deti v kolektíve triedy i školy a spoločne so špeciálnym pedagógom užitočne rozvíjať ich 

osobnosti. 

Vzhľadom na to, že sme projekt realizovali v rámci jedného dopoludnia si uvedomujeme, 

že táto realizovaná jednorazová činnosť nezlepšila čitateľské kompetencie žiaka M., ktoré boli 

aj v rámci realizovaného projektu naďalej slabé. Ale veríme, že aplikáciou vhodne zvoleného 

dlhodobého korekčného programu, ktorého súčasťou by boli aj naďalej dramatoterapeutické 

prístupy a techniky, by mohlo dôjsť k progresívnemu posunu čitateľských a komunikačných 

kompetencií žiaka M. vrátane celej skupiny žiakov. Aj tento názor považujeme za podnetný 

do diskusie pre širší okruh odborníkov a pedagógov. 

 

ZHRNUTIE 

Príspevkom sme sa usilovali poukázať na pozitívny vplyv dramatoterapeutických 

prístupov pri eliminácii negatívnych vplyvov, ktoré vplývajú na rozvíjanie čitateľských 

a komunikačných kompetencií žiakov s ĽMP, ako aj na posilnenie sociálnej atmosféry 

v kolektíve žiakov. O účinnosti dramatoterapeutických aktivít sme sa presvedčili v rámci 

realizovaného projektu pri práci s vybraným literárnym textom na hodinách slovenského 

jazyka a literatúry (vnútropredmetová zložka čítania), ktorý sme v rámci didaktickej analýzy 

projektu vyhodnotili a následne nastolili aj námety do diskusie.   
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