
DIVADÉLKO

Chceš býti šaškem, 
princeznou, králem? 
Tak honem poběž, 
už se zhasíná v sále.

Nauč se slovíčka.
Вивчи слова.

divadlo - театр
budova - будівля 
světla - вогні
opona - завіса
divák - глядач
herec - актор
herečka - актриса
hlavní role - головну роль
vstupenka - квиток

režisér - директор
prědstavení - виступ
hra - гра
hrát - грати
šašek, klaun - клоун
tragédie - трагедія
komedie - комедія
potlesk - оплески
uklonit se - кланятися

Doplň do textu slovíčka, která ses naučil.
Доповни текст вивченими словами.

Tato krásná budova to je _______. Dnes tam
jdeme podívat se na _________, které se
jmenuje Z�ebrácká opera. Hlavní roli hraje
______, kterého mám moc rád. Na konci se herci
________ a bude určitě veliký ________.



Scénář
Сценарій

 
Melodie písničky je

jako Drunken Sailor.
 

Про розгубленого шаша.
O popleteném šášovi.

Zahrajeme si divadlo a ještě si hezky zopakujeme 1. a 4. pád!

ON - životný ON - neživotný

ONA ONO

1.pád             4. pád 1.pád             4. pád

1.pád             4. pád 1.pád             4. pád

les leskrál
králík

ulice
víla

ulici
vílu

kurá̌tko kurá̌tko

krále
králíka

šašek - клоун
král - король
královna - королева
herci a herečky -
актори та актриси

Postavy - персонажів:

 
Děti prědvádějí to, co
zpívají, pr.̌ obejmutí.

 

 
S�ášova písnička 

Co budeme dělat s tím

našim šášou (3x),

popleteným šášou. 
 

Nejprve se zasmějeme

a potom se obejmeme,

vždyť jsme prěce

kamarádi s

popleteným šášou.
 



Na scéně jsou král a královna, prǐchází šašek se svou družinou herců a hereček. 

šašek: Pane, co Vám máme zahrát?
král: Zahrajte krále!
šašek: Slyšíte, hrajte králíka.
herci a herečky: (prědvádí králíky)
královna: Král nerěkl králík, ale král. 
herci a herečky: (důstojně se procházejí a kynou rukou jako král)
šašek: Pane, co Vám máme zahrát teď?
král: Zahrajte ulici!
šašek: Slyšíte, hrajte udici.
herci a herečky: (prědvádějí, že něco chytají na udici)
královna: Král nerěkl udice, ale ulice.
herci a herečky: (procházejí se jako na ulici, zdraví se pozvednutím klobouku,
prědvádějí kamelota s novinami)
šašek: Pane, co Vám máme zahrát teď?
král: Zahrajte vílu!
šašek: Slyšíte, hrajte pilu.
herci a herečky: (prědvádějí, že rěžou pilou)
královna: Král nerěkl pila, ale víla.
herci a herečky: (začínají tančit jako víly na paloučku)
šašek: Co Vám máme zahrát teď?
král: Zahrajte ples!
šašek: Slyšíte, hrajte les!
herci a herečky: (prědvádějí různá zvírá̌tka, která žijí v lese)
královna: Král nerěkl les, ale ples.
herci a herečky: (tančí jako na plese)
šašek: Co Vám máme zahrát teď?
král: Zahrajte kurá̌tko!
šašek: Slyšíte, hrajte kukátko.
herci a herečky: (prědvádějí, že se dívají prěs kukátko)
královna: Král nerěkl kukátko, ale kukátko.
herci a herečky: (prědvádějí kurá̌tko)
král: No, dobrá, to stačí, opravdu jste mně pobavili!

Про розгубленого шаша.
O popleteném šášovi.

 
Gesta dodají hrě 

na zábavnosti.
 

 
Naprí̌klad, když královna opraví herce, šašek

může prědvádět, jak moc je zaskočený.
 

KONEC



Oslovujeme, voláme.
Звертаємося, закликаємо.

 
Pozor! Tento pád je dle
českého rǎzení pádem

pátým, dle ukrajinského 
 pádem sedmým!

 

Вивчи слова і знайдіть їх зменшувальну.

Nauč se slovíčka a najdi jejich
zdrobnění.

rěpa - буряк
děda - дідусь
babička - бабуся
syn - син
vnučka - внучка
pes - собака
kočka - кіт

dům - дім
žába - жаба
myš - миша
zajíc - заєць
liška - лисиця
medvěd - ведмідь
bydlet - жити (десь)

 
dědeček

 
 

myška
 

 
domeček

 
 

žabka
 

 
kočička

 

 
pejsek

 
 

kočička
 

 
domek

 

 
medvídek

 

KDO? CO? OSLOVUJEME.

DOPLN�  TABULKU - NÁPOVE�DU NAJDES�
V TEXTU O VELIKÉ R�EPE� . 
ЗAПOBHИ ТАБЛИЦЯ - ЗНАЙДИ ДОПОМОГУ В
ТЕКСТІ ПРО ВЕЛИКИЙ БУРЯК.

syn
dcera
pejsek
kočička
myška



vypravěč: Babička s dědečkem vypěstovali obrovskou rěpu a protože již byl čas sklizně,
rozhodli se, že ji vytáhnout. Dědeček chytl rěpu, babička dědu, tahali, tahali, ale
vytáhnout nedokázali.
Babička tak zavolala na syna.
babička: Synu, pojď nám pomoci.
vypravěč: Děda chytl rěpu, babička dědu, syn babičku, tahali, tahali, ale vytáhnout
nedokázali. Syn tak zavolala na vnučku.
syn: Dcero, pojď nám pomoci.
vypravěč: Děda chytl rěpu, babička dědu, syn babičku, vnučka syna, tahali, tahali, ale
vytáhnout nedokázali. Vnučka tak zavolala pejska.
vnučka: Pejsku, pojď nám pomoci.
vypravěč: Děda chytl rěpu, babička dědu, syn babičku, vnučka syna, pejsek vnučku,
tahali, tahali, ale vytáhnout nedokázali. Pejsek tak zavolal kočičku.
pejsek: Kočičko, pojď nám pomoci.
vypravěč: Děda chytl rěpu, babička dědu, syn babičku, vnučka syna, pejsek vnučku,
kočička pejska, tahali, tahali, ale vytáhnout nedokázali. 
Kočička tak zavolala myšku. 
kočička: Myško, pojď nám pomoci.
vypravěč: Myška prǐběhla, prěkousla korí̌nek rěpy a 
jen co dědeček, syn, vnučka, pejsek  a kočička zatáhli, 
rěpa byla venku. To si pochutnali!

Про великий буряк.
O veliké rěpě.

 
Děti mohou samy navrhovat, kdo by ještě mohl

pomoci a snažit se tak vzpomenout na další
slovíčka - pr.̌ dcera, teta, soused, pošťák.

 

Domečku, domku.

 
Proč syn volal na vnučku

"dcero"?
 

Будиночок.

vypravěč: Byl v lese jeden domeček. Jednou k němu prǐšla myška a rěkla si...
myška: To je ale pěkný domeček. V něm chci bydlet.
vypravěč: A proto, že domeček byl pustý, myška hrabalka v něm začala bydlet. O pár dní
později k domečku prǐšla žabka. 
žabka: To je ale pěkný domeček. V něm chci bydlet. (zaklepala na dverě) Domečku,
domku, kdo v tobě bydlí?

Domeček myšky,
domeček zajíce
ušáčka - 2.pád.



myška: Já, myška hrabalka. Kdo jsi Ty?
žabka: Milý domečku myšky hrabalky, mohu v tobě bydlet? Já jsem žabka kuňkalka.
myška: Tak pojď dál. 
vypravěč: O pár dní později k domečku prǐšel zajíček.
zajíček: To je ale pěkný domeček. V něm chci bydlet. (zaklepal na dverě) Domečku, domku,
kdo v tobě bydlí?

myška a žabka: Já, myška hrabalka a já, žabka kuňkalka. Kdo jsi Ty?

zajíček: Milý domečku myšky hrabalky a žabky kuňkalky, já jsem zajíc ušáček.

myška a žabka: Tak pojď dál.

vypravěč: O pár dní později k domečku prǐšla liška.

liška: To je ale pěkný domeček. V něm chci bydlet. (zaklepala na dverě) Domečku, domku,

kdo v tobě bydlí?

myška, žabka a zajíc: Já, myška hrabalka, já, žabka kuňkalka a já, zajíc ušáček. Kdo jsi Ty?

liška: Milý domečku myšky hrabalky, žabky kuňkalky a zajíce ušáčka, já jsem liška ryška.

myška, žabka a zajíc: Tak pojď dál.

vypravěč: O pár dní později k domečku prǐšel k domečku medvěd.

medvěd: To je ale pěkný domeček. V něm chci bydlet. (zaklepal na dverě) Domečku, domku,

kdo v tobě bydlí?

myška, žabka, zajíc a liška: Já, myška hrabalka, já, žabka kuňkalka, já, zajíc ušáček a já, liška

ryška. Kdo jsi Ty?

medvěd: Milý domečku myšky hrabalky, žabky kuňkalky, zajíce ušáčka a lišky ryšky, já

jsem medvěd brumda.

myška, žabka, zajíc a liška: Tak pojď dál.

vypravěč: A medvěd vešel, ale že byl moc velký, tak domeček rozborǐl. 

Pomoz domeček znovu postavit. Srovnej cihly tak, jak mají být.

 
Děti mohou samy navrhovat další zvírá̌tka,

která by mohla v domečku bydlet. Mohou je také
prědvádět a ostatní hádat, jaké zvírá̌tko to je.

 

Допоможи відбудувати будинок. Вирівняй цеглини так, як вони
повинні бути.
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