
Přílohy

45.1 Prac. list pro 6. a 7. ročník – text „Slova
vetřelci“

45.2 Pracovní list pro 8. ročník
45.3 Hodnotící list

45.4 Řešení pracovního listu č. 1 – pro 6. a 7.
ročník – text „Slova  vetřelci“

45.5 Řešení pracovního listu č. 2 –
pro 8. ročník

45Projekt

Městské divadlo Chomutov
– Divadelní den
První ochotnická scéna v Chomutově existovala již v květnu roku 1873.

Průřezové téma

MeV – Práce
v realizačním týmu

Učivo

Divadlo a divadelní žánry

Metody a strategie

�

�

�

�

�

�

�

samostatná práce
skupinová práce
čtení s porozuměním
vyhledávání klíčových
informací v textu
dramatizace
tvůrčí psaní
hodnocení mediálních
produktů

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět Český jazyk

Přesahy do předmětů dramatická výchova,
jazyková výchova, estetická
a společenská výchova

Výstupy

�

�

�

�

�

pomáhá utvářet realizační tým
aplikuje kreativní tvorbu
najde schopnost komunikace v pracovní skupině
stanoví si cíle
navrhne časový harmonogram

Poznámky

www.4zsjirkov.cz/mujregion.cz
Zde naleznete veškeré materiály související s tímto
tématem a další podklady najdete také na CD.
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Kompetence

�

�

komunikativní
sociální a personální

Hodnocení

� hlasování diváků, písemná recenze, sebehodnocení,
věcná odměna pro vítěze

Časový rámec

příprava jeden měsíc,
projektový den
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Forma realizace
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projektový den – dramatizace vytvořeného díla

1. Přečíst a opravit text „Slova vetřelci“.

Domnívám se, že je dobré tuto práci žákům zadat nedlouho před realizací Divadelního dne. Lze
zadat v hodinách komunikační a slohové výchovy.

1. (8-10 členů), které si (komedie, tragédie, činohra).
Je vhodné určit vedoucího (režiséra), který má organizační schopnosti, ostatní členové budou
dolosováni. Není dobré nechat rozdělení na žácích, neboť se může stát, že se do skupiny spojí ti,
kterým nezáleží na výsledku jejich práce.

2. Všechny skupiny dostanou seznam hlavních postav a jejich charaktery, úkolem bude
, režisér zdůvodní obsazení jednotlivých rolí. Dohlížitelem je vyučující.

3. Součástí práce bude (je lepší ponechat prostor pro fantazii
a kreativitu, nežli dbát na precizně vytvořené kostýmy a kulisy). Tuto část přípravy mohou žáci
uskutečnit v rámci výtvarné výchovy, pracovních činností.

4. Po realizaci představení konkurence
a vyplní hodnotící list pro sebe a svou skupinu.

Před začátkem práce v divadelních skupinách s dětmi zopakujeme všechny znalosti, které mají
o divadelních hrách (pracovní list č. 1). Zdůrazníme základní znaky dramatu (dialogy postav, příběh
se předvádí na scéně, konflikt hlavního hrdiny). Zdůrazníme důležitost dobře vypracovaného
scénáře. Dopředu domluvíme, kolik vyučovacích hodin budou zkoušet svou hru ve škole (doporučuji
max. 3), ostatní dobu zkoušek musí absolvovat ve svém volném čase. Je dobré zajistit žákům prostor
ke zkoušení v odpoledních hodinách (ve škole). Očekávaným cílem je, že se žáci učí prezentovat
svoji práci, hodnotí a argumentují, uvědomují si nutnost spolupráce a odpovědnosti za výsledky
práce skupiny, rozvíjejí kreativitu a komunikaci verbální i neverbální.

1. Vytvoříme skupiny (ve třídě, pokud je pouze jedna devátá třída). Každá skupina si připraví klasické
předtančení podobně, jako bývají realizována na maturitních plesech a společenských akcích.
K nácviku lze využít hodin tělesné výchovy.

2. Ti samí žáci, mohou zůstat ve stejných skupinách, případně se přerozdělí, si vylosují základní
potravinu, ze které připraví občerstvení na Divadelní den (ovoce, zelenina, sýry, tvaroh). Tuto část
realizují v kuchyňce.

Tam, kde bude akce probíhat, žáci připraví stoly s občerstvením. Diváky budou tvořit žáci druhého stupně
(případně čtvrté a páté třídy), kteří se aktivně neúčastní probíhajícího vystoupení, tedy i ti, kteří budou
účastníky realizace a pedagogický sbor. Nejdříve proběhne první předtančení, poté první divadelní hra a
takto se budou střídat. Po ukončení diváci vyberou formou hlasování na papírcích vítěze tance a divadla
a ochutnají připravené občerstvení. Pokud to dovolí vybavení školy, bylo by dobré celou akci natáčet na
video a nafotit. Účastníci budou moci rozebrat a zjistit chyby, kterých se dopustili, a jako odměna pro
všechny by mohlo být natočené DVD s akcí. Vítězové mohou být odměněni například sladkostí.

Úkoly pro 6. - 7. ročník

Úkoly pro 8. ročník
Žáci se rozdělí do skupin vylosují divadelní žánr

vytvoření
scénáře divadelní hry

vytvoření kulis a jednoduchých kostýmů

vyplní žáci pracovní listy, kde zhodnotí divadelní představení

Metodický komentář - 8. ročník

Úkoly pro 9. ročník

Realizace Divadelního dne

Metodická doporučení:



Sebehodnocení
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Jméno
a označení

skupiny
Já Skupina

Spolupráce ve
skupině

– zapojoval jsem se po celou dobu
– zapojil jsem se jen někdy
– nezapojil jsem se

– spolupracovali jsme
– v některých okamžicích se nám

nedařilo domluvit se, ale vyřešili
jsme to

– spolupráce se nezdařila

Komunikace

–
–

–
–

–

neskákal jsem nikomu do řeči
mluvil jsem a nechal jsem mluvit i
ostatní
mlčel jsem celou dobu
zakřičel jsem, aby mi věnovali
pozornost
pohádal jsem se s někým

–
–
–

–

nikdo nikomu neskákal do řeči
někdy jsme se až překřikovali
mluvil stále jen jeden a ostatní se
nedostali ke slovu
jiné (vypiš):

Splnění
zadaného úkolu

– rozuměl jsem celému zadání
hned

– musel jsem se poradit se
spolužáky

–
–

splnili jsme asi vše správně
splnili jsme úkol jen částečně

– nesplnili jsme

Spolužáci, se kterými jsem spolupracoval:

45
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Příloha č. 45.1 – pro 6. a 7. ročník – text „Slova vetřelci“
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O vzniku létajícího divadla neexistují žádné přímé studánky a prameny, jedná se pouze o nepotvrzené
sklo, domněnky a teorie. Rozvoj divadla nastal ve starověkém budoucím Řecku. Divadelní umění se zde
vyvinulo přikráčelo z náboženských slavností, které doprovázel sborový zpěv, hněv, živé obrazy a tanec.
Nejprve se rozvíjela rozbíjela tragédie. Na toto divadlo navázal starověký Řím, a tím se rozšířilo do celého
světa autobusu.
První ochotnická scéna v Chomutově existovala spinkala již v květnu 1873. Měla vlastní jeviště
v zahradě restaurace U Příležitosti. Další divadlo bylo dřevěné na kraji krajce městského parku. V roce
1905 byla tato budova Střelnice zbourána unavena a městská osada dala pokyn k výstavbě výsadbě
městské divadelní scény.
Sokol se brzy po svém založení stal hlavním iniciátorem při uvádění divadelních oken her. V letech
1907– 1910 mohli čeští obyvatelé města zhlédnout zamotat řadu divadelních her. Po roce 1945 vzniká
divadelní spolek stolek s názvem Karel Čapek. Jméno tomuto souboru propůjčila vypálila manželka
žirafa Karla Čapka, herečka Národního divadla Olga Scheinpflugová.

Příloha č. 45.1 – pro 6. a 7. ročník – text „Slova vetřelci“

O vzniku létajícího divadla neexistují žádné přímé studánky a prameny, jedná se pouze o nepotvrzené
sklo, domněnky a teorie. Rozvoj divadla nastal ve starověkém budoucím Řecku. Divadelní umění se zde
vyvinulo přikráčelo z náboženských slavností, které doprovázel sborový zpěv, hněv, živé obrazy a tanec.
Nejprve se rozvíjela rozbíjela tragédie. Na toto divadlo navázal starověký Řím, a tím se rozšířilo do celého
světa autobusu.
První ochotnická scéna v Chomutově existovala spinkala již v květnu 1873. Měla vlastní jeviště
v zahradě restaurace U Příležitosti. Další divadlo bylo dřevěné na kraji krajce městského parku. V roce
1905 byla tato budova Střelnice zbourána unavena a městská osada dala pokyn k výstavbě výsadbě
městské divadelní scény.
Sokol se brzy po svém založení stal hlavním iniciátorem při uvádění divadelních oken her. V letech
1907– 1910 mohli čeští obyvatelé města zhlédnout zamotat řadu divadelních her. Po roce 1945 vzniká
divadelní spolek stolek s názvem Karel Čapek. Jméno tomuto souboru propůjčila vypálila manželka
žirafa Karla Čapka, herečka Národního divadla Olga Scheinpflugová.
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Příloha č. 45.2 – Pracovní list pro 8. ročník

1. Co je drama?

2. Jaké jsou znaky dramatu?

3. Co je scénář a co musí obsahovat?

4. Jakou úlohu má režisér, nápověda, kostymér, kulisák a maskér?

SKŘÍTEK ŠEM BULKA:

ZLÁ BABULE KRUMBULE:

MAMINKA OTLAPKALOVÁ:

TATÍNEK OTLAPKAL:

SYN BARTOLOMĚJ OTLAPKAL:

VÍLA OLEANDRA:

Seznam postav a jejich charakterů
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Příloha č. 45.3 - Hodnotící list
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Název divadelní hry:

Divadelní žánr:

Stručný nástin děje:

Zhodnocení hereckých výkonů – nejvíce mě zaujal/a (vysvětli proč):

Zhodnocení kostýmů a scény (stupnice 1 – 5 jako ve škole):

Celkové hodnocení (opět stupnice + slovní objasnění):

Hodnotil/a:                                                                                Datum:
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Příloha č. 45.4 – Řešení pro 6. a 7. ročník – text „Slova  vetřelci“

O vzniku divadla neexistují žádné přímé a prameny, jedná se pouze o nepotvrzené
, domněnky a teorie. Rozvoj divadla nastal ve starověkém Řecku. Divadelní umění se zde

vyvinulo z náboženských slavností, které doprovázel sborový zpěv, , živé obrazy a tanec.
Nejprve se rozvíjela tragédie. Na toto divadlo navázal starověký Řím, a tím se rozšířilo do celého
světa .
První ochotnická scéna v Chomutově existovala již v květnu 1873. Měla vlastní jeviště
v zahradě restaurace U Příležitosti. Další divadlo bylo dřevěné na kraji městského parku. V roce
1905 byla tato budova Střelnice zbourána a městská osada dala pokyn k výstavbě
městské divadelní scény.
Sokol se brzy po svém založení stal hlavním iniciátorem při uvádění divadelních her. V letech 1907-
1910 mohli čeští obyvatelé města zhlédnout řadu divadelních her. Po roce 1945 vzniká
divadelní spolek s názvem Karel Čapek. Jméno tomuto souboru propůjčila manželka

Karla Čapka, herečka Národního divadla Olga Scheinpflugová.

létajícího studánky

sklo budoucím

přikráčelo hněv

rozbíjela

autobusu
spinkala

krajce

unavena výsadbě

oken

zamotat

stolek vypálila

žirafa

Příloha č. 45.5 – Řešení pracovního listu pro 8. ročník

1. Co je drama?

2. Jaké jsou znaky dramatu?

3. Co je scénář a co musí obsahovat?

4. Jakou úlohu má režisér, nápověda, kostymér, kulisák a maskér?

SKŘÍTEK ŠEM BULKA:

ZlÁ BABULE KRUMBULE:

MAMINKA OTLAPKALOVÁ:

TATÍNEK OTLAPKAL:

SYN BARTOLOMĚJ OTLAPKAL:

VÍLA OLEANDRA:

Seznam postav a jejich charakterů - řešení

Drama je základní literární druh (vedle lyriky a epiky) určený pro jevištní provedení.

Znaky dramatu: Postavy se střídají v promluvách, příběh se předvádí na scéně, hrdina vstupuje do

dramatického boje s ostatními postavami.

Scénář je literární předloha divadelní hry, obsahuje osoby a jejich obsazení, scénické poznámky,

promluvy postav.

Režisér vytváří představu o hře. Nápověda napovídá hercům text. Kostymér zajišťuje kostýmy pro

herce. Kulisák připravuje kulisy pro danou hru. Maskér v případě potřeby líčí herce v souladu s jejich

aktuální rolí.

hodný, Iaskavý, pomáhá Iidem, vstřícný

závistivá, nepřející, lakomá

starostlivá, milá, pracovitá, bojí se o svého syna

hodný člověk, má rád legraci, výborný kovář, pomáhá lidem

mladý kovář, vtipálek, bezstarostný, přátelský

smutná, je nespokojená se svým údělem víly, chtěla by být člověkem,

často chodí do vesnice
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