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 O DIVADLE 

 

V DIVADLE JE SPOUSTA LIDÍ, 

ŘEDITEL JE VŠECHNY ŘÍDÍ, 

REŽISÉR ZAS REŽÍRUJE, 

OSVĚTLOVAČ OSVĚTLUJE. 

 

TAKÉ JE TU MISTR ZVUKAŘ, 

UVADĚČCE LÍSTEK UKAŽ! 

HERCI JSOU TI, CO NÁM HRAJÍ, 

TALENT VELKÝ K TOMU MAJÍ. 

 

V DIVADLE SE TANČÍ, ZPÍVÁ 

A DIVÁK SE NA TO DÍVÁ ☺ 

 

Autorka: Jitka Severinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozdravy a divadlo? Pamatujete si, děti, na jejich spojitost?  

Náš (NE)obyčejný příběh o pozdravech se totiž v jednom divadle odehrával. 

Papoušek Harry, domácí mazlíček pana vrátného z divadla, dal jasně najevo, že 

se mu nelíbí, když děti neumí pozdravit. (Trošku mu pomohla Ježčertka a 

v divadle se opravdu odehrávalo „drama“ – peří lítalo na všechny strany. 

Naštěstí Vílanka opět celou situaci zachránila…) A také jsme se dozvěděli, že 

pozdrav NAZDAR vznikl při stavbě našeho Národního divadla, kdy na kasičce, 

do které lidé přispívali, bylo napsáno „NA ZDAR DŮSTOJNÉHO NÁRODNÍHO 

DIVADLA“. 

 
1. Pohraj si s básničkou a odpověz na otázky:   

• O čem je báseň? 

• Vyjmenuj, kdo v divadle všechno pracuje a co dělá. 

• Jak se říká lidem, kteří se chodí do divadla dívat?  

2. Povykládej si o povolání svých rodičů   

Povykládejte si doma o povolání rodičů, prarodičů, popř. i dalších členů rodiny a 

známých.  Jak se jednotlivé profese nazývají, co ke své práci potřebují a jak jsou pro nás 

důležité. 
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3. Předveď pantomimu a hádej 

Pomocí pantomimy předveď jednotlivá povolání z rodiny, o kterých jste si povídali. 

Ostatní budou hádat, pak si role vyměníte. Můžete přidávat i další povolání nebo různé 

činnosti apod.   

4. Zahraj si divadlo  

Zahrajte si doma společně divadlo. Záleží jen na vás, co a jak si zahrajete. Můžete si 

vyrobit loutky nebo kostýmy, masky, použít plyšáčky nebo třeba alternativní loutky 

z kapesníčků (uvázaných na uzel) apod. Rozdělte si role (herec, režisér atd.).  

Na své divadelní představení můžete pozvat hosty (členy rodiny, plyšáčky), vyrobte pro 

ně plakát, pozvánku nebo i vstupenky.  

5. Zavzpomínej si na návštěvu divadla 

Povykládejte si doma o návštěvě divadla. Které divadlo jste navštívili, jaké představení 

jste zhlédli, s kým jste tam byli apod. Třeba najdete doma i nějaké fotografie. 😊 

 

  

Vypracovala: Mgr. Stanislava Korcová 


