
Dramatická výchova - 3. ročník (BcA. Eva Synková)

Měsíc Probraná látka
Sebe-

hodnocení 

Hodnocení 

učitele

Znám pravidla chování na hodinách dramatické výchovy.

Umím souvisle mluvit na dané téma.

Při svém proslovu kontaktuji posluchače a umím je zaujmout.

Mluvím srozumitelně a dostatečně nahlas.

Vím, jak si připravit prezentaci a nebojím se předstoupit před třídu.

Znám pravidla týmové práce a umím být platným členem týmu.

Přispívám týmu svými nápady a nebojím se je prosadit.

Umím připravit etudu na dané téma a držet se daného tématu.

Umím se držet domluveného scénáře.

Umím naslouchat ostatním a jsem přiraven přehodnotit svůj názor, pokud mě 

ostatní přesvědčí.
Umím se vyjádřit k práci ostatních a má konstruktivní kritika směřuje vždy ke 

snaze zlepšit práci.

Umím pojmenovat dobré a špatné pocity a vím, že je zažívají i ostatní.

Všímám si problémů ostatních a snažím se projevit empatii.

Nazkoušel a odehrál jsem vánoční představení.

Našel jsem způsob, jak potěšit každého ze svých spolužáků.

Vím, že jsem odpovědný za své činy a tuto zodpovědnost umím přijmout.

Umím pojmenovat mnoho věcí, které umím, ve kterých jsem dobrý a jsem hrdý 

na to, co umím.

Vím, co je šikana a nedopustím, aby se děla v mém okolí. Vím, jak se zachovat.

Umím rozlišit správné a nesprávné věci.

Umím problémy pojmenovat, znázornit pomocí hereckého projevu (etudy)a 

navrnout řešení.

Umím se důrazně ozvat, když se mi něco nelíbí. Neřeším problémy násilím.

Vážím si svého těla a umím si udržet osobní zónu. 

Nazkoušel a zahrál jsem malé představení dle vlastního scénáře.

Nebojím se konstruktivně kritizovat práci ostatních a umím sám přijmout 

konstruktivní kritiku od spolužáků.

Umím poutavě vyprávět na připravené téma.

Vím, že každý nezdar se dá napsavit nebo se o nápravu mohu alespoň pokusit.

Umím přijmout prohru a dokážu se radovat ze hry.

ČERVEN Nazkoušel a odehrál jsem závěrečné vystoupení.
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