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O klukOvi, který neuměl zlObit
Pracovní listy k inscenaci O klukovi, který neuměl zlobit děti seznamují s:
a) procesem vzniku divadelní inscenace (komiks Nahlédni za oponu)
b) divadelním pojmoslovím (aktivity Kdo je kdo, Jak se v divadle mluví, Co je co)
V souladu s RVP pro I. stupeň ZŠ pracovní listy zahrnují vzdělávací oblasti:
• Doplňující vzdělávací obory (Dramatická výchova)
• Člověk a jeho svět
• Jazyk a jazyková komunikace
Učivo:
• recepce a reﬂexe dramatického díla, proces dramatické a inscenační tvorby
• témata – kultura, umění, dramatické umění
• čtení, zážitkové čtení
Pracovní listy u žáků rozvíjí klíčové kompetence, především kompetence k učení a kompetence k řešení problémů.
Listy mohou sloužit jako příprava na samotnou návštěvu představení, i jako nástroj jeho reﬂexe.

Části pracOvních listů
1) nahlédni

za OpOnu / pročti komiks

Cíl: dítě se seznámí s procesem vzniku divadelní inscenace
Komiks si s dětmi společně přečtěte. Zastavte se u každého okénka a popovídejte si o tom, co z obrázku dokážete
o divadelním provozu vyčíst.
Postřehy z komiksu můžete dětem doplnit o následující informace (pro lepší orientaci obsahuje text zvýrazněné
názvy a čísla jednotlivých okének z komiksu):
První myšlenka o 1nové inscenaci vzniká nejčastěji u vedení divadla – ředitele a dramaturga.
Ředitelem je u nás Zdenek Pecháček a dramaturgyní Iva Kopecká.
Dramaturg navrhuje, jaké inscenace budou na repertoáru, a do velké míry určuje speciﬁckou poetiku divadla ( jeho
směřování). Společně s ředitelem promýšlejí, jaké hry by bylo dobré „nasadit“ – snaží se, aby u nás našel každý divák
„něco“ (např. aby byly na repertoáru inscenace vhodné pro předškolní i školní děti).
Když najdou vhodné téma nebo titul, přemýšlí, jakého by 2oslovili režiséra.
Pro inscenaci O klukovi, který neuměl zlobit zvolilo vedení režiséra Braňa Holička, který je známý tím, že pracuje
bez předem připraveného textu a rád vychází z autorského vkladu herců.
Následně se vedení s režisérem setká, aby společně promysleli, jak by se vybrané téma nebo titul mohly na jevišti
ztvárnit. Diskutují o tom, kdo všechno se bude na vzniku inscenace podílet. Režisér navrhuje další možné spolupracovníky – např. scénografa, kostýmního výtvarníka, hudebního skladatele či choreografa, až vznikne 3inscenační
tým. Poslední slovo má opět ředitel, který volbu režiséra schválí a pomůže mu 4vybrat herce.
Do inscenačního týmu si přizval Braňo Holiček svého dramaturga (Jana Tošovského), který mu při zkoušení pomáhal vytvořit příběh – první polovina představení vznikla improvizacemi na téma „jak se zkouší divadelní inscenace“, v druhé polovině představení se pak odehraje pohádka Arnošta Goldﬂama (O klukovi, který neuměl zlobit).
Následují 5schůzky inscenačního týmu, na kterých se vymýšlí detaily inscenace – o čem se bude hrát ( jaké bude
hlavní téma inscenace), jak budou vypadat kulisy, jakou použijí hudbu apod.
Metodické listy divadla Minor – vypracovala Anna Kekeláková, Michaela Váňová – výtvarnice Dagmar Urbánková.
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Na 6inscenační poradě tuto koncepci představí inscenační tým vedení divadla, které ji schválí. Návrhy scény se
předají dílnám, hudební skladatel začne vymýšlet písně a švadleny začnou šít kostýmy. Vše ožívá.
Na první, 7zahajovací zkoušce, se sejdou všichni spolupracovníci, kteří na inscenaci pracují (vedení divadla, režisér,
herci, hudební skladatel, scénograf, dramaturg, vedoucí technického porovozu, inspicient atd.), aby se seznámili.
Inspicient je pravou rukou režiséra. Pomáhá mu organizovat zkoušky, shánět potřebné rekvizity apod. Po premiéře inspicient řídí chod celého přdstavení.
Zkoušení začíná 8první čtenou zkouškou, kde herci poprvé společně nahlas přečtou celý text. Dramaturg vysvětlí
hercům jednotlivé situace, jednání postav (proč postavy jednají právě tak, jak jednají) a smysl inscenace (co by si
z představení měl odnést divák).
Následují zkoušky v prostoru jeviště, 9zkoušky aranžované. Herci ještě nemusejí umět texty, a tak improvizují v různých situacích, přinášejí nápady a režisér si z nich vybírá, co se mu líbí.
Hotová scéna (kulisy/dekorace) se hned přiveze do divadla a technici ji postaví na jeviště. Probíhá tzv. 10technická
zkouška, na které se vymýšlí, kdy je na jevišti potřeba která kulisa. A pokud se má scéna proměňovat („přestavět“),
hledá se způsob, jak to zvládnout co nejrychleji a nejpotišeji.
Následuje tzv. 11svícená zkouška. Režisér s osvětlovačem vymýšlejí, jaká světla budou používat, aby podpořili
správnou atmosféru příběhu. Tato zkouška většinou probíhá večer a herci se jí neúčastní. Pak přichází na řadu
12
zkouška zvuková. Při ní se dolaďuje hudba a zvuky v inscenaci.
Zvukař nastavuje správnou hlasitost hudebních nástrojů, zapisuje si do scénáře, kdy který herec zpívá (aby mu
včas zapnul mikrofon), kontroluje, zda má veškerou hudbu k představení v počítači ve správném pořadí apod.
Na 13kostýmní zkoušce se všichni herci předvedou v plné kráse ve svých kostýmech, aby se zjistilo, jestli je ještě
něco potřeba přešít nebo upravit.
Začíná 14týden generálních zkoušek. Týden, ve kterém divadlo žije od rána večera. Zkouší se, piluje, škrtá se text,
driluje. Na těchto zkouškách je přítomen celý inscenační tým, aby se mohly doladit poslední detaily. Celý týden je
zakončen 15veřejnou generální zkouškou, na kterou jsou pozváni první diváci. Protože jde stále ještě o zkoušku,
režisér si může dovolit představení kdykoliv zastavit a něco upravit.
Jedna z divadelních pověr říká, že když se na konci generální zkoušky zatleská, přinese to celé inscenaci smůlu.
Proto se stává, že před začátkem „generálky“ vystoupí před publikum režisér a poprosí, aby na konci diváci
místo potlesku projevili svou libost dupáním, máváním, nebo třeba voláním „Bravo!“.
16

Premiéra je první slavnostní uvedení nové inscenace. Podle divadelní tradice si herci, režisér, ředitel divadla
a všichni ostatní v divadle vzájemně přejí před premiérou: „Zlom vaz!“ a odpovídají si: „Čert tě věm!“ (slovo „děkuji“
by jim podle pověry mohlo přinést smůlu).
Podle jedné z dalších tradic si také navzájem dávají malá přáníčka, tzv. „zlomvazky“.
Po odehraném představení se 17klaní nejen herci, ale i inscenační tým a všichni dostávají květiny. V Minoru se herci
po odehrané premiéře setkávají s diváky na společném 18rautu v pasáži.
Představením, která následují po premiéře, se říká 19reprízy. Doba uvádění je u každé inscenace jinak dlouhá. Obvykle se nová hra drží na repertoáru kolem tří let, ale velmi záleží také na oblíbenosti u diváků.
Naše hra s největším počtem repríz je Klapzubova jedenáctka, která měla premiéru v roce 2005, a kterou jsme
již odehráli více než 200×!
Inscenace, která se delší dobu nehrála a je potřeba, aby si ji herci i technici znovu připomněli (např. po letních
prázdninách), se tzv. „oprašuje“. Na 20oprašovací zkoušce bývá i režisér, aby pohlídal, že všichni vědí, co mají dělat.
Poslednímu představení inscenace se říká 21derniéra. Herci při ní mohou trošku „zlobit“ (navzájem si schovávají
rekvizity, drobně si upravují texty apod.). Vše ale musí provést tak, aby divák nic nepoznal! Stejně jako premiéra,
je i derniéra slavnostní událostí. A tak na jejím konci dostávají všichni herci od divadla květinu a dlouze se loučí.
Když mají herci inscenaci rádi, je jim při derniéře smutno. A pro tyto chvíle platí jedno pravidlo – po každé derniéře přichází premiéra něčeho nového.
Metodické listy divadla Minor – vypracovala Anna Kekeláková, Michaela Váňová – výtvarnice Dagmar Urbánková.
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je kdO / najdi postavy z komiksu

Cíl: vyhledat a uplatnit informace z textu (komiksu); seznámit se s divadelními profesemi
Práce ve dvojici

vymýšlí a navrhuje scénu
vymýšlí a navrhuje kostýmy
hlídá, zda je scéna správně
postavená
oslovuje režiséra a herce
je hlavou celého divadla
motivuje spolupracovníky

braňO hOliČek
režisér

je zodpovědný za vznik
nové inscenace
vybírá si inscenační tým

iva kOpecká
dramaturgyně divadla

vede herce a říká jim,
co mají dělat

aniČka, andrej, hedvika, eva
herci

nikOla tempír
scénograf a kostýmní výtvarník

zdeněk pecháČek
ředitel divadla

jan tOšOvský
dramaturg inscenace

píše a upravuje texty
vymýšlí texty do programu
hlídá dějovou linku (smysl)
vznikajícího příběhu

navrhuje a konzultuje s ředitelem nové inscenace

poslouchají režiséra

pomáhá s výběrem režiséra a herců

hrají různé role, zpívají

hlídá pestrost repertoáru, určuje poetiku divadla

učí se texty, nabízejí nápady režisérovi

Metodické listy divadla Minor – vypracovala Anna Kekeláková, Michaela Váňová – výtvarnice Dagmar Urbánková.
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se v divadle mluví / doplň pojem

Divadlo je řemeslo, říká se. A jako každé jiné, i divadelní řemeslo má spoustu vlastních slov a zvyklostí. Zkus proniknout mezi divadelníky a doplň pojmy na prázdná místa. Komiks ti znovu může hodně napovědět. Nebo to
zvládneš sám?
nápověda je ukryta v obrázku č.
1. INSCeNACe je divadelní tvar, který vzniká většinou během
dvou měsíců a v divadle se pak hraje třeba i několik let.

1

2. Procesu, během kterého vzniká nová inscenace, se říká ZKOUšeNí.

2

3. Scénograf vymýšlí, jak bude vypadat SCéNA. Kostýmní výtvarník navrhuje,
v jakých KOSTýMeCH budou herci oblečeni.

3

4. Na začátku zkoušení herci jen sedí u stolu a ČTOU texty.

8

5. Na aranžované zkoušce už jsou herci v prostoru (na jevišti), ale kolem nich zatím nejsou žádné KULISy.

9

6. Na technických zkouškách se postaví kulisy, osvětlovači si chystají správná světla a zvukaři hlídají,
že jsou všichni herci při zpívání dobře slyšet. Pokud nejsou, dostanou k zesílení hlasu MIKROfON.

12

7. Na veřejnou generální zkoušku jsou pozváni první diváci, takzvaně první publikum. Podle divadelní pověry
ale nesmí nikdo z diváků po představení zatleskat. Jinak by to inscenaci přineslo smůlu a neúspěch!
15
8. Podle divadelní tradice si herci, režisér, ředitel divadla a další spolupracovníci vzájemně přejí
před premiérou: „Zlom vaz!“ a odpovídají si: „ČeRT tě věm!“

16

9. Když se inscenace dlouho nehraje, je potřeba si ji připomenout na takzvané oprašovací zkoušce.
Na ní je přítomný i režisér, který si pamatuje i to, odkud který herec PřICHáZí.

20

10. Poslední představení inscenace se jmenuje derniéra. Pokud se divákům líbí,
ozývá se na jejím konci hlasité bRAVO!

21

4) kým

bych byl/a... / zasni se

Cíl: nahlédnout poznatky o divadelních profesích v kontextu vlastních zálib a životních hodnot
Samostatná práce

Metodické listy divadla Minor – vypracovala Anna Kekeláková, Michaela Váňová – výtvarnice Dagmar Urbánková.
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5) cO

8

je cO / přiřaď název k obrázku

Cíl: dítě porozumí vybraným divadelním pojmům a spojí je se správným obrázkem
Samostatná práce

Rekvizita je předmět, který herec při hraní používá a může ho na jeviště přinést v ruce (například propiska, baterka
nebo tác).
Malá knížka, ve které se divák může dočíst informace o inscenaci (třeba o hercích, tvůrcích a o tématu inscenace)
se jmenuje program. Diváci si ho mohou koupit před představením nebo o přestávce u paní uvaděčky.
Ferman je rozvrh hodin pro herce. Píše se v něm, který den se v divadle hraje jaké představení, v kolik hodin začíná
a kdo v něm hraje. Obvykle ferman visí na nástěnce u vrátnice, kde si ho můžou všichni zaměstnanci divadla
přečíst.
Scénář je kniha, ve které jsou napsané promluvy všech postav (repliky) a popis toho, co se při nich na jevišti dělá
(scénické poznámky).
Kulisy (dekorace) na jevišti dokreslují prostředí. Například malované pozadí se stromy nebo stůl, který stojí na
scéně.

a) feRMAN

b) PROgRAM K INCeNACI

d) ReKVIZITy

c) SCéNář

e) KULISy / DeKORACe

Zlomte vaz!

Metodické listy divadla Minor – vypracovala Anna Kekeláková, Michaela Váňová – výtvarnice Dagmar Urbánková.

