
Váţení čtenáři, 

touto formou bych vás rád opět po nějaké době oslovil a obeznámil vás s činností literárně-

dramatického oboru (dále jen LDO), který, jak asi víte, patří vedle hudebního, tanečního a 

výtvarného oboru, mezi čtyři hlavní umělecká zaměření naší základní umělecké školy. Ačkoli 

jsme oborem nejmenším (s počtem patnácti ţáků), jsme oborem moderním a rozvíjejícím se 

v rámci našich moţností. 

 V prvé řadě bych 

vás rád seznámil s 

obsahem výuky tohoto 

oboru. Vyuţívá metody 

výchovné dramatiky, 

jejímţ důleţitým 

principem je výuka 

prostřednictvím hry a 

zážitku. Zaměřuje se na 

osobnostní vývoj dítěte, 

především na rozvíjení 

jeho tvořivosti a 

komunikativních i 

kooperačních schopností. 

Nedílnou součástí oboru 

je i výchova umělecká. 

Děti se učí porozumět 

metaforickému jazyku 

literatury a divadla, 

základním pravidlům 

herecké a divadelní 

tvorby. Takto vedená výchova nabízí dětem mimo jiné prostor k uplatnění jejich emocí, ke 

kontrolovanému vybití v tvořivě zacílených pohybových aktivitách. Součástí výuky jsou 

veřejná vystoupení pro rodiče i širokou veřejnost. Nejde však o „secvičování“ učitelem 

daných tvarů, ale o společný tvůrčí proces, v němţ se děti učí zásadám divadelní práce a 

herecké tvorby.  

 Obor je od roku 

2012, kdy se začalo 

pracovat na novém 

školním vzdělávacím 

programu zaměřen na 

tvorbu dramatickou. 

První pololetí probíhá 

v LDO výuka, která je 

sloţena z různých 

divadelních technik a 

cvičení. Ta vychází ze 

školního vzdělávacího 

programu. Ve druhém 

pololetí se ţáci zabývají 

přípravou závěrečného 

výstupu, tedy tvorbou 

inscenace, která na výuku 

navazuje. Kaţdým rokem 



se inscenace divadelně druhově i ţánrově proměňují, protoţe mají ţákům přinášet různorodý 

pohled na divadelní umění. Od roku 2012 vzniklo v LDO jedenáct inscenací a bylo vytvořeno 

jedno audio CD s pohádkami O slepičce a kohoutkovi a O Bajajovi, které mělo úspěch 

především u malých posluchačů a které je doposud k dostání zdarma v naší škole. Pokud bych 

měl o všech inscenacích vyprávět, z malého článku by byla malá kniha, ale v krátkosti bych 

se rád zmínil alespoň o některých, které dění našeho oboru ve škole zviditelnily. Nemohu 

nevzpomenout na pohádku O Sněhurce a osmi trpaslících, kterou jsme hráli v roce 2015. 

Pohádku navštívil prozatím rekordní počet diváků, který překonal hranici jednoho tisíce, a 

kterou jsme v sále ZUŠ hráli celkem desetkrát. Obrovský úspěch zaznamenala pohádka u dětí 

ze základních a mateřských škol z Chocně a jejího okolí, kteří se svojí účastí na rekordu 

významně podíleli. Jednou z dalších významných inscenací bylo drama Odhalené tajemství 

choceňské ZUŠ, které vzniklo při příleţitosti sedmdesátého výročí zaloţení školy. Inscenace 

byla ojedinělá svým provedením. V klasickém scénickém představení se propojilo činoherní 

herectví a digitální technologie. Část inscenace (současnost příběhu) probíhala jako film a 

druhá část inscenace (její minulost) probíhala v klasické činoherní interpretaci. Slavnostní 

představení tehdy 

navštívil i starosta města 

Chocně Ladislav Valtr. 

V neposlední řadě byla 

významnou inscenací 

hra Knihovnická rallye 

z roku 2015, vytvořená 

z vlastních literárních 

předloh ţákyň LDO. 

S touto hrou se ţákyně 

prezentovaly na 

Minifestivalu LDO 

v Ústí nad Orlicí. 

V letošním školním roce 

se ţáci taktéţ představí 

se svými inscenacemi, 

jejichţ plakáty jste 

mohli vidět 

v předchozím čísle 

Choceňského zpravodaje (duben 2019). Mladší ţáci hrají adaptaci povídky Ericha Kästnera, 

Létající třída, která měla premiéru dne 24. 4. 2019. Představení se bude reprízovat dne 12. 6. 

2019 v 18:00 v sále ZUŠ, takţe jste všichni srdečně zváni. Druhá skupina ţáků, tedy spíše 

ţákyň se představila se svojí absolventskou autorskou detektivní inscenací nazvanou 

S příchutí kávy, kde byli do děje zapojeni i diváci. V průběhu hry měli přijít na to, kdo je 

oním vrahem způsobujícím smrt lidí, kteří měli co do činění s farmaceutickou firmou 

Farmaco. Děj hry se před svým závěrem pozastavil a v krátkém čase proběhla mezi diváky 

malá anketa o případném vrahovi, poté se děj dohrál a diváci tak měli moţnost zjistit, zda byl 

jejich tip správný. Kdo by měl zájem představení zhlédnout, musí sledovat web naší školy, 

kde zjistí případný termín reprízy. 

 Ačkoli se ţáci v hodinách učí, v inscenacích tvoří, tak v divadelních workshopech i 

poznávají. Nedílnou součástí vzdělávání jsou i workshopy neboli dílny, které vedou 

profesionální umělci a kde se ţáci zabývající různými oblastmi divadla. Ţáci měli moţnost 

v uplynulých letech navštívit workshop stepu pod vedením herce a tanečníka Roberta Urbana, 

kterého můţete znát ze seriálu První republika, workshop Světelného designu, který vedl 

MgA. Tomáš Příkrý, mistr scénického osvětlení a videa působící v brněnském Divadle na 

Orlí, kde se ţáci věnovali základům scénografického svícení a základům svítící technologie, a 

nedávný pohybový workshop se zaměřením na klaunskou tvorbu, kterou vedl slovenský 

performer Pavol Seriš. Ţáci měli také moţnost v rámci tohoto workshopu zhlédnout jeho 

představení Ze ZOO, které bylo zaměřeno právě na fyzické divadlo, absurdní humor či stand-

up comedy.      



 Co ale spojuje všechny ţáky LDO, je samozřejmě hra. Sám Albert Einstein říkal, ţe 

hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. My se v oboru budeme snaţit o 

to, aby byla hra pro nás aktivní výukovou metodou, která bude kombinovat učení, ale i 

zábavu. Budeme nadále hrou poznávat, cvičit, pohybovat se, motivovat, tvořit, fantazírovat, 

socializovat…atd., a budeme rádi, kdyţ v tom nezůstaneme sami. Kdyţ se k nám přidají i 

další děti a třeba i noví diváci, kteří doposud neviděli ani jedno z našich představení.      

 Pro případné zájemce o studium LDO a pro ty, kdo by se chtěli stát členy naší 

divadelní rodiny, vypisuji termín přijímacího řízení, které se bude konat dne 12. 6. 2019 od 

14:00 hod. do 17:00 hod. v sále ZUŠ. Přijímací řízení probíhá formou krátkého výstupu 

dítěte, ve kterém se zkouší jeho předpoklady ke studiu. Například vyprávění, čtení, fantazie, 

míra představivosti, paměť…ad. Do oboru se mohou hlásit zájemci ve věku od 7 do 15 let. 

Pro školní rok 2019/2020 bude uvolněno 5 míst pro nové zájemce. 

 Bliţší informace o oboru naleznete na webových stránkách ZUŠ Choceň nebo se 

můţete informovat přímo u pedagoga LDO Jiřího Zajíčka na emailu: zajicekjiri@seznam.cz. 

       MgA. Jiří Zajíček, vedoucí LDO  

    


