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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

William Shakespeare – najväčší dramatik všetkých čias. Umenie nás spája a robí lepšími. Krátky 

dokumentárny film o živote a diele dramatika, práca s umeleckým textom, s elektronickými aj 

knižnými slovníkmi , hra: „Dokonči príbeh“, dramatizácia vybraných častí tragédie Hamlet. 

 

Kľúčové slová: art, culture, literature, theatre, viewer, spectator, stage, scene, act, show, director, 

script, actor, tragedy,  comedy, story, action, appearance, premiere, dramaturgy... 
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12. Hlavné body, témy stretnutia,  zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Úvod stretnutia, vzájomné privítanie kolegov v angl. jazyku (pozdravy, spoločenská 

konverzácia, umenie, literatúra, divadlo...)  

2. Predstavenie témy a cieľa stretnutia. 

3. Práca so slovnou zásobou k danej téme.  

4. Vzájomná diskusia k uvedeným metódam a možnosti využitia na vyučovaní 

5. Záver 

 

K bodu 1/: 

Po privítaní členov klubu koordinátorka oboznámila s témou stretnutia a upriamila pozornosť na 

metódy, prostredníctvom ktorých dosiahneme cieľ stretnutia – náčrt života a diela najznámejšieho 

anglického dramatika s dôrazom na jeho tragédie Hamlet , Rómeo a Júlia. 

 

K bodu 2/: 

Umenie vždy bolo, je a aj bude súčasťou života človeka ako aj života spoločnosti. Má v sebe ukrytý 

oveľa väčší potenciál, ako si väčšina z nás dokáže predstaviť. Každý si v ňom nájde svoj pomyslený 

„ostrov“ a každý sa aspoň sčasti v danom kúsku umenia dokáže nájsť a stotožniť sa s príbehom 

alebo myšlienkou autora. Umenie poznáme v mnohých podobách. Človek potrebuje a používa 

umenie jednak na vyjadrenie nálady, pocitu a myšlienky, ale môže ho vnímať aj ako pozorovateľ, 

relaxuje pri ňom, učí a rozvíja sa vďaka nemu. Jednou z foriem umenia, s ktorou sa naši žiaci 

v škole stretávajú, je literatúra. Práve anglický William Shakespeare je autorom, ktorý prepája 

anglický jazyk s naším, keďže jeho osobnosť a dielo je v tematických plánoch SJL v 1. ročníku 

strednej školy a na maturitnej skúške. 

 

K bodu 3/: 

Po úvodnej konverzácii a opakovaní naučených slov a fráz sme si pozreli cez dataprojektor krátky 

dokument o autorovi. Postupne členovia klubu prekladali vety z filmu do slovenčiny a hovorili ich 

v iných časoch (prítomný, budúci).  

Na osvojenie anglických výrazov, ktoré nám aj žiakom pomôžu lepšie sa orientovať v situáciách 

súvisiacich s umením, literatúrou a konkrétne divadlom, odporúčame využiť napr. prácu 

s umeleckou literatúrou, elektronickými slovníkmi, prekladovými aj slovníkmi spisovateľov, 

s metatextami a na utvrdenie základnej terminológie a tvorby viet sa nám osvedčila aj dramatizácia 

tragédie Hamlet, tvorivá hra  „Dokonči príbeh“ či aktivita s kartičkami, na ktorých sú napísané vety 

(napr. osnova diela Rómeo a Júlia) – vety sme vo dvojiciach ukladali podľa časovej postupnosti 

deja . 

Hra  „Dokonči príbeh“, spočívala v tom, že jedna členka klubu porozprávala časť príbehu 

Shakespearovej komédie Skrotenie zlej ženy, ktorú statní nepoznajú. Ďalší členovia klubu mali 

vymyslieť záver príbehu podľa vlastnej fantázie (písomne niekoľkými vetami a následne povedať 

nahlas). Nakoniec sme si pozreli záver komédie na internete.  

 

K bodu 4/: 

Členovia klubu vzájomne diskutovali o vhodnosti vybraných aktivizujúcich metód  na osvojenie si 

tematickej slovnej zásoby a spôsoboch preverenia naučeného. 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Aj keď má naša škola technické zameranie, umenie prináša do života našich žiakov aj nášho iný 

rozmer, obohacuje nás. Poznatky  o literatúre a jej výnimočných autoroch patria do všeobecného 

prehľadu maturanta, preto je nevyhnutné  rozširovať komunikačné a jazykové zručnosti našich 

žiakov vo vyučovacom procese ANJ aj SJL vo všetkých ročníkoch  v hovorenej a písomnej podobe, 

a to aj s ohľadom na literatúru. Tak sa rozšíria ich možnosti uspieť v ich budúcom 

spoločenskom, súkromnom a pracovnom živote. 
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