Pracovní listy
pro 1. a 2. ročník ZŠ
Bezplatný metodický materiál pro podporu čtenářské gramotnosti žáků základních škol.
Všechna práva vyhrazena. Určeno pro využití při výuce. Bez předchozího písemného souhlasu
Knižního klubu Fragment je zakázána další publikace nebo úprava jakéhokoli materiálu nebo
jeho části. V pracovních listech byly využity ilustrace Kristiny Krhinové

Milé děti, milé paní učitelky, milé paní vychovatelky i vy všichni ostatní, kteří máte
rádi divadlo!
Doufáme, že knížku Jak myška hledala kamarády už znáte a že se vám líbila.
Teď, když ji máte přečtenou a obrázky prohlédnuté, byla by škoda nechat ji ležet
v knihovně. S knížkami a příběhy, které se v nich odehrávají, jdou totiž dělat další
báječné věci – třeba hrát divadlo. A abyste si ho mohli zahrát, připravili jsme pro
vás tento pracovní list, který vám s tím pomůže. Díky němu budete moci nacvičit
krátké představení, které pak můžete zahrát svým rodičů či kamarádům na besídce nebo na školní akademii.
Budete nejen hrát, ale i vytvářet jednoduché kostýmy a kulisy. V divadle je totiž
spousta rolí a nemusí jít jen o ty, které mají na starost herci. Někdo hraje, někdo
tančí, někdo vyrábí kulisy či kostýmy. Každý je důležitý.
Textů a nápadů, jak ztvárnit postavy a kulisy, se můžete držet, nebo se jimi jen
inspirujte. Tvořivosti se meze nekladou a je jen na vás, jaké představení vytvoříte.
Důležité je, aby vás to bavilo a krásně jste si to užili.

POSTAVY (ROLE)
Myška
Kostým a rekvizity: červené šatičky (ideálně s bílými puntíky), myší ouška vyrobená
z papíru, na nose namalovaný čumáček a vousky. Na šatech může být spínacím
špendlíkem připevněný ocásek. V kapsičce kapesník.
Světluška
Kostým a rekvizity: hnědé tričko s dlouhým rukávem a hnědé legíny (kalhoty nebo
tepláky). Na hlavě tykadla, na čele baterka čelovka. Na zádech křídla vyrobená z papíru
nebo látky.
Krtek
Kostým a rekvizity: černé tričko s dlouhým rukávem a černé legíny (kalhoty nebo
tepláky). Na rukou velké rukavice (například kožené pracovní rukavice). Na nose brýle.
Tchoř
Kostým a rekvizity: hnědé tričko s dlouhým rukávem a hnědé legíny (kalhoty nebo
tepláky). V ruce košíček s pár vajíčky (mohou být natvrdo, aby se nerozbila). Na
kalhotách může být spínacím špendlíkem připevněný ocásek. Kolem očí tmavé kruhy,
na hlavně malá ouška vyrobená z papíru.
Vítr
Kostým a rekvizity: ilustrovaná předloha v knížce není, lze tedy ztvárnit zcela
libovolně. Volný oděv, vyzdobený např. dlouhými pásy z modrého a bílého krepového
papíru, které budou volně vlát. Na hlavě může mít čelenku z papírových větrníků.
Ostatní role, které mohou spoluvytvářet scénu a kulisy
Houby – klobouky z papíru (libovolně dle představované houby), světlé legíny a tričko
Kytičky – klobouk z papíru v podobě libovolného květu (pampeliška, jetel), zelené
tričko a legíny, možno doplnit listy z papíru
K dotažení podoby jednotlivých postav lze využít barvy na obličej. POZOR! Před jejich
použitím ověřit, že na ně děti nejsou alergické.
KULISY
Mohou být tvořeny několika papíry A3, na nichž bude nakresleno potřebné pozadí.
Papíry budou držet děti a složením papírů k sobě vytvoří požadovanou scénu.
Lze vytvořit i dalšími libovolnými způsoby (pomalovaný balicí papír, který se rozvine
na pozadí, nebo pomalované bílé prostěradlo).
REKVIZITY
Stolek a 4 židličky. Hrneček, talířek.
Zdroj: Knižní klub Fragment – www.kmc.cz

SCÉNÁŘ
OBRAZ 1
Smutná Myška sedí u prázdného stolečku s jedním hrnkem a jedním
talířkem a přemýšlí. Kulisa může vypadat jako kmen stromu s malými dvířky
(Myščin domeček, str. 5 v knize).
MYŠKA: Ach jo, pořád tu sedím jen sama samotinká. Je mi smutno.
Drobné hlásky okolo ní jí napovídají
HOUBA 1: Chtělo by to kamaráda.
KVĚTINA 1: Nebo kamarády!
MYŠKA: Ale kde je mám vzít? Žádné nemám!
VÍTR (proběhne kolem a zaševelí): Vydej sse je hledat, určitě nějaké najdešššš.
MYŠKA: Proč ne, vydám se tedy do světa!

Zdroj: Knižní klub Fragment – www.kmc.cz

OBRAZ 2
Je noc, Myška se bojí. Kulisa: černé čtvrtky pomalované drobnými hvězdami
a měsícem. Houby a květiny vydávají strašidelné zvuky.
MYŠKA: Ach, já nešťastnice.
Taková temná tma a já jsem tu sama samotinká.
To jsem tomu dala.
Rozpláče se, oči si otírá kapesníkem.
Přichází Světluška s rozsvícenou baterkou na čele, kterou svítí Myšce do očí.
Ta si je zakrývá, pořádně na Světlušku nevidí.
MYŠKA: Kdo jsi?
SVĚTLUŠKA: Jsem světluška.
Jestli chceš, zůstanu s tebou přes noc, ať se nebojíš.
MYŠKA: Ano, zůstaň. Je veliká tma a já se bojím.
SVĚTLUŠKA: Ničeho se neboj a klidně spi.
Myška se uvelebí vedle Světlušky a pokojně usne.
Změna kulis – místo noci přichází den. Na čtvrtkách jsou namalované
obláčky, sluníčko a obloha.
Myška se probouzí a hledí na Světlušku, která má zhasnutou čelovku.
MYŠKA (nepěkným tónem se oboří): Kdo jsi?
Takový ošklivý brouk, černý jako noc!
SVĚTLUŠKA: V noci jsem se ti nezdála tak ošklivá.
MYŠKA: Promiň, nepoznala jsem tě.
Když ti nesvítí světýlko, vypadáš úplně jinak.
SVĚTLUŠKA: I ty jsi jiná, když už se nebojíš a nepotřebuješ moji pomoc!
Zamračí se odejde pryč.
HOUBA 2: Pěkné chování!
KVĚTINA 2: Místo aby poděkovala, je drzá.
HOUBA 2: Takhle si žádného kamaráda nenajde.
KVĚTINA 2: Natož kamarády!
Zdroj: Knižní klub Fragment – www.kmc.cz

OBRAZ 3
Myška jde dál. Kulisy slunečného dne se promění na bouřku a déšť.
Sedne si na bobek a choulí se.
KRTEK: Chuděrko, celá se třeseš.
MYŠKA: Je mi taková zima a mám strach.
Jsem daleko od domova a nemám se kde schovat.
KRTEK: Tak pojď ke mně domů. Tam je teplo a sucho.
HOUBA 3: Jen běž, tam ti bude teplíčko.
KVĚTINA 3: Už žádný déšť a blesky.
Myška se chytí Krtka za ruku a nechá se vést. Pak ulehnou na zem a usnou.
Když se probudí, Myška se spokojeně protáhne a když si všimne Krtka,
oboří se a něj.
MYŠKA: Kdo vlastně jsi?
Ruce máš jak lopaty.
A jaké jsou špinavé!
KRTEK: Já jsem krtek a nora, ve které ses právě vyspala, je můj domov.
Pozval jsem tě k sobě, abys byla v teple a suchu
a ty mě teď takto urážíš?
Zamračí se a odejde pryč.
HOUBA 4: Pěkné chování!
KVĚTINA 4: Místo aby poděkovala, stěžuje si.
HOUBA 2: Takhle si žádného kamaráda nenajde.
KVĚTINA 2: Natož kamarády!

Zdroj: Knižní klub Fragment – www.kmc.cz

OBRAZ 4
Myška jde dál, ale ustaraně si hladí bříško. Znovu použít kulisy slunečného
dne.
MYŠKA: Mám takový hlad, že už nemám sílu jít dál.
Sedne si na zem a sklesle vzdychá.
TCHOŘ: Co to slyším?
Někomu kručí v břiše tak, že je to slyšet na míle daleko!
MYŠKA: To jsem já.
Mám ukrutný hlad.
TCHOŘ: Dej si, tady máš.
Nabídne jí vajíčko z košíčku. Myška si jedno vezme a s chutí ho sní.
MYŠKA: Hmm, mňam, mňam, mňam.
To jsem si ale pochutnala.
Taková dobrota.
Děkuji ti.
A kdo vlastně jsi?
TCHOŘ: Já jsem tchoř.
MYŠKA: Cože?
Smradlavý tchoř?
TCHOŘ: Když jsi měla hlad, tak jsem se ti smradlavý nezdál!
Zamračí se a odejde pryč.
MYŠKA: Promiň (volá za ním, ale on už ji neslyší).
MYŠKA: A jsem zase sama.
Ach jo, pořád nemám žádné kamarády.
VÍTR: Myššško, Myššško.
Potkala jsssi tolik kamarááádůůů a všššechny jsi je odehnalaaa.
HOUBA 1: Urazila jsi přátelskou světlušku, která ti v noci posvítila.
KVĚTINA 1: Pomohla ti a ty jsi jí řekla, že je ošklivá.
HOUBA 2: Vyběhla jsi s krtkem, který ti nabídl střechu nad hlavou.
KVĚTINA 2: Pomohl ti a ty jsi řekla, že má ošklivé a špinavé tlapy.
Zdroj: Knižní klub Fragment – www.kmc.cz

HOUBA 3: Byla jsi hubatá na tchoře, který se s tebou rozdělil o jídlo.
KVĚTINA 3: Pomohl ti a ty jsi mu řekla, že smrdí.
VÍTR: Myssslíššš, že takto se hledají kamarááádi?
MYŠKA: Máte pravdu.
Pokazila jsem, co jsem mohla.
Už nikdy se takhle chovat nebudu!
MYŠKA: Křičí
Světluško, Krtku, Tchoři! Vylezte, prosím, chci se vám omluvit!
Zvířátka se postaví kolem Myšky a čekají, co bude.
MYŠKA: Světluško, promiň mi, prosím, že jsem tě urazila.
SVĚTLUŠKA: Prominu ti to, Myško, když mi slíbíš, že už to nikdy neuděláš.
MYŠKA: Neudělám!
MYŠKA: Krtku, promiň mi, prosím, že jsem na tebe byla ošklivá.
KRTEK: Prominu ti to, Myško, když mi slíbíš, že už to nikdy neuděláš.
MYŠKA: Neudělám!
MYŠKA: Tchoři, promiň mi, prosím, že jsem tě urazila.
TCHOŘ: Prominu ti to, Myško, když mi slíbíš, že už to nikdy neuděláš.
MYŠKA: Neudělám!
MYŠKA: Děkuji vám, kamarádi, jsem moc ráda, že jsem vás poznala!
Přijdete ke mně domů na čaj a na perníčky?
SVĚTLUŠKA, KRTEK, TCHOŘ: Ano, přijdeme moc rádi!
VÍTR: Tak vidíššš, Myššško!
Není tak těžkééé najít kamarááády.
Jen nezapomeň, že ssse k nim máššš chovat hezky.
Ať o ně zassse nepřijdeššš.
MYŠKA: Neboj, větříku. Nezapomenu!

Zdroj: Knižní klub Fragment – www.kmc.cz

