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DIVADLO

Kdo z vás by neznal nádhernou atmosféru loutkového divadla? Kdo by si necht l zkusit být hercem? 
Stát na jevišti a vychutnávat si slávu potlesku. 

Motivace:

Kostýmy, barvy na obli ej, scéná e, ma ásky, loutky.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

N co z historie

Divadelní hry se hrávaly již ve starov kém ecku. Hrály se nap . v Athénách v prostorách divadla na po est Dionýsa, 
boha vína a nespoutaného veselí. asem se staly sou ástí veselých dionýských slavností. 

U íman  byly hry od po átku sou ástí slavností a svátk . Navazovaly na obsah nebo formu rituálních ob ad  
konaných toho dne nebo vznikaly nezávisle na nich z radostné sváte ní nálady. Do divadelních p edstavení pat ily 
tragédie, komedie a také pantomimy. 

Ve st edov ku se divadlo za ínalo objevovat znovu. Svatý František p išel s nápadem ud lat živý obraz narození Pán  
– betlém, který p edstavovali lidé. P vodní nehybný obraz byl pozd ji oživen krátkými hranými scénami. V dob  
váno ní, a zvlášt  pak velikono ní byly v chrámech a klášterech p edvád ny scény z Ježíšova života. Ty se pak rozší ily 
i na další biblické p íb hy. Dob e známé jsou pašijové hry, obohacené vedlejšími postavami a asto vtipným d jem. 
Z chrámových p edsíní se divadelní scéna asem p est hovala na nám stí a pod širé nebe. Pro pobavení a zaujetí 
divák  se objevovaly komické postavy, které oživovaly vážné scény a umožnily vznik parodií a satiry. 

V echách nacházíme zmínky o p edvád ní divadelních her již ve 13. až 15. století. Bývaly to hry dialogické, obvykle 
založené na veselém rozhovoru nebo hádce dvou osob. Obliba divadla se ší ila od 18. století, hrávalo se v zámcích 
a palácích a také na tržištích mezi lidem. Skupinky koledník  v ur ité sváte ní dny v roce obcházely vesnici a p edvád ly 
hry obch zkové. V ur ité významné dny v roce se hrávaly selské nebo sousedské hry; obvykle se nacvi ené p edstavení 
uvedlo jen jednou. Jeho nám tem bývalo náboženské téma, ale asto obsahovalo i komické prvky. 

Za átkem 19. století vznikala na venkov  eská ochotnická divadla, v n kterých m stech po ádali místní ochotníci 
divadelní hry jako sousedské divadlo, n kdy ve prosp ch chudých spoluob an . Vliv eského divadla na ší ení eské 
e i je známý a zna ný. Zatímco na po átku 19. století existovalo jenom asi 300 eských knih, po et eských her 

p esahoval dva tisíce. 

V roce 1867 bylo v zemích Koruny eské napo ítáno 200 ochotnických spolk . Divadla složená z dobrovolník  ší ila 
kulturu, znalosti eských d jin i jazyka, poskytovala p íjemné rozptýlení divák m a napl ovala um lecké ambice len  
souboru. Teprve pozd ji vznikaly herecké spole nosti, které si zvolily dramatické um ní za své povolání.

Zkuste si zahrát divadlo. Nebojte se. Nemusí to být perfektní 

Sta í jednoduše za ít známou pohádkou. Práv  nedokonalé v ci jsou krásné. A zvláš  pro d ti. Máme za to, že klasické, 
známé pohádky m že zahrát tém  každý. Neprofesionalita naopak m že být p ínosem. P isp je k v tší neformálnosti 
a k odstran ní bariér mezi herci, diváky, rodi i, d tmi…

Kdo si myslí, že na to jdeme p íliš rychle, a  zkusí ze za átku n co jednoduššího. D ti mají rády ma ásky a velmi rády 
si p ipraví divadlo pro ostatní d ti. Nejlepší je tato innost na tábo e nebo na vícedenní akci, kdy nap . mezi d ti dáte 
bednu ma ásk  a p es polední klid nebo v jiném volnu si m žou dle libosti hrát a pak už zbývá správná motivace a 
uvidíte sami, že si p ipraví p edstavení pro ostatní a ješt  budou rády.

Pokud máte k dispozici loutky, m žete stejným zp sobem s d tmi nacvi it loutkové divadlo. 

Takovýto za átek si vyžaduje pokra ování. S d tmi si zahrajeme opravdové divadlo. D ti budou herci, pokud máte d tí 
v oddíle víc, tak je rozd lte na herce a diváky nebo pokud je vás v oddíle málo, tak budete p edstavení chystat pro 
oddíl jiný, nebo m žete p edstavení p ipravit pro maminky, pro d chodce nebo pro ostatní lidi.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, sociální a personální, komunikativní, k ešení problém .

Nau it se kolektivnímu rozhodování, týmové spolupráci, nau it se odpoutat od studu a vystu-
povat p ed ve ejností, rozvíjení p edstavivosti a fantazie.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

45 minut

as realizace

60 minut

Prostor

kdekoliv

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

20

V ková kategorie

12–14 let
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Moje poznámky:

Tato aktivita je mén  vhodná pro d ti s poruchami autistického spektra, 
pro které je obtížné jakkoli vyjad ovat a vnímat emoce, „nerozumí“ 

výrazu tvá e, mají potíže s chápáním e i – vše berou doslovn . Rovn ž jejich pot eba vše mít n jak uspo ádané 
a nem nné je zde narušena. Divadlo samo o sob  se m ní, je zpo átku chaotické. Pomoci m že vhodn  zvolená 
role nebo aktivita (jasn  sd líme, co má d lat, moc nem níme). Pokud m že dít  vystupovat s ma áskem, n jakou 
loutkou, je to pro n j snazší.

D tem s výraznou poruchou e i (nap . koktání) upravíme roli na míru, respektujeme jejich limity, respektujeme to, 
když d ti necht jí vystupovat. Pro úzkostn jší, uzav en jší d ti m že divadelní p estavení znamenat zna nou zát ž. 
M žeme je pov it jinou inností, která je pro zdar akce nutná a pot ebná (osv tlování, zvuk, p inášení rekvizit, 
nemluvící role…).

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

D ti si samy p ipraví maskování pomocí barev na obli ej, pomocí vedoucího si samy zhotoví kostýmy a pokud si celé 
p edstavení i kulisy budete d lat v oddíle svépomocí, tak je takové p edstavení záležitost n kolika sch zek možná, 
m síc .

D ležité je všechno – osoby a obsazení rolí – všude je d ležitá role vedoucího, který zná dob e d ti a umí je odhadnout, 
protože práv  vedoucí je tady v roli režiséra. Další nemén  d ležitý je scéná . Tady velmi dob e poslouží scéná e již 
napsané nebo si vymyslíte divadlo svoje se vším všudy. Nezapome te, že vaše p edstavení m že n kdo nato it na 
video a m žete tak vytvo it b hem celé existence oddílu mnoho r zných záznam .

Zajímavá hra z www.hranostaj.cz je Divadelní asociace.

Jsem slon – jsem jeho chobot – jsem kyblík, ze kterého slon pije. Beru chobot. Jsem kyblík – jsem uklíze ka.

Pravidla

Ideální po et hrá  pro tuto hru je 5–8. P i v tším po tu lidí m žou ostatní tvo it obecenstvo a pak se vyst ídat. 
Hra trénuje pohotovost, schopnost improvizovat, originalitu. Hrá i se postaví n kam, kde mají dostatek volného 
prostoru a jeden hru zahájí tím, že zaujme n jakou pozici a prohlásí, co p edstavuje. Nap .: stoupne si na ty i a ekne: 
jsem barový pult. Ostatní hrá i rychle p emýšlí a jeden z nich (nedomlouvají se!) zaujme ve spolupráci s prvním také 
n jakou pozici a prohlásí, co je za . Nap .: ležérn  se op e o záda prvního a ekne: jsem opilec t sn  p ed zavírací 
hodinou. Do hry vstoupí libovolný t etí hrá  a op t se p idá. Nap .: postaví se s naštvaným výrazem poblíž a ekne: 
jsem manželka opilce. Nyní první hrá  z pódia odchází a vybere si s sebou jednoho z t ch, kdo jsou ve h e s ním, ten 
taky odchází. Nap .: Beru manželku. 

Na place tedy z stane opilec t sn  p ed zavírací hodinou. Znovu prohlásí: Jsem opilec (te  už nezáleží na tom, jaký). 
Ostatní se op t zapojují do hry, dramatizace pokra uje nezávisle na p edchozím p íb hu.  Jsem policista vezoucí 
opilce na záchytku – jsem policejní auto – beru policajta – jsem auto – jsem p echod – jsem školka p echázející p es 
p echod – beru p echod – jsem školka. Znovu p ipomínám, že dramatizace se skládá i z pantomimického ztvárn ní 
situace (ale pouze jako umíst ní se do vymyšlené pozice, jako socha). Prodlevy mezi jednotlivými  gurami nesmí být 
delší než pár vte in, je d ležité, aby nenastala situace, kdy doprost edka dlouho nikdo nejde, ani to, že se doprost ed 
dere najednou lidí n kolik. M že se hrát na p edem ur ený as (nap . t i minuty), nebo prost  než se p íb h n jakým 
zp sobem uzav e. Ve h e není vít z  ani poražených, zato si jist  užie mnoho srandy.

Velmi dobrá kniha, kde jsou scéná e napsané, D ti hrají divadlo od nakladatelství Portál.

Scéná e asi 15 pohádkových her a p íb h  pro hraní s d tmi v etn  nám t  pro p ípravu a provedení. Pat í k nim 
nap . pásmo jarních íkadel a her Zlatá brána, známé pohádky jako O dvanácti m sí kách, Sn hurka a sedm trpaslík , 
Šípková R ženka, p íb hy pejska a ko i ky z oblíbené apkovy knížky, váno ní hra Narození Ježíška i zajímavé uvedení 
sportovních her. V úvodu autorky stru n  popisují, jak s d tmi pracovat a jak lze texty upravovat pro vlastní podmínky. 
P idávají své zkušenosti, jak vést dramatický kroužek a motivovat d ti. Zmi ují se o p ínosu dramatické výchovy 
pro rozvoj osobnosti, pro komunikaci a zlepšení vztah  mezi d tmi. U scéná  je uvedena délka trvání hry (obvykle 
10-12 minut), po et herc  i možnosti uplatn ní statist  nebo drobn jších rolí. U všech her jsou p ipraveny i návrhy 
jednoduchých kulis a kostým . N které hry jsou dopln ny nám ty, jak je upravit pro starší d ti.

Nebo kniha D ti hrají divadlo od SVT pro mladší d ti, ale i starší to mohou zkusit – je zde 27 malých scéná  a mnoho 
obli ejových masek.

Dalším zdrojem scéná  je internet: nap . www.divadelnihry.sweb.cz, www.divadelnihry.wgz.cz, voln  stažitelné 
scéná e pro d ti ale i pro dosp lé www.bezmez.cz/divadelni-scenare/.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, P átelství a P ekonání.


