
o klukovi, který neuměl zlobit

1) nahlédni za oponu / pročti komiks

Diváci se pohodlně usazují do svých sedaček a čekají, až se ozve třetí zvonění, na jevišti se objeví herci a začne
divadelní představení… Co se ale všechno musí stát, aby se vůbec takové představení mohlo odehrát? Jak vzniká
divadelní inscenace? Přečti si komiks a dozvíš se to!
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1         nová inscenace

4             výběr herců

7       zahajovací porada 8      první čtená zkouška 9      aranžovaná zkouška

5 schůzky inscenačního týmu 6        inscenační porada

2       oslovení režiséra 3 sestavení inscenačního týmu



Dokázal/a bys teď říct vlastními slovy, jak takové zkoušení nové inscenace probíhá? Zkus to!
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10      technická zkouška 11        svícená zkouška 12         zvuková zkouška

13       kostýmní zkouška

16               premiéra

19                 reprízy 20     oprašovací zkouška 21                derniéra

17              klaněčka 18                    raut

14       generálkový týden 15       veřejná generálka



2) kdo je kdo / najdi postavy z komiksu 

V divadle pracuje hodně lidí, které divák při představení ani nevidí. Dovedete ve dvojici na základě komiksu spojit
hlavičky s konkrétními jmény a jejich profesemi? Ukažte se! 

Pod každou hlavičkou jsou tři prázdné řádky. Napište do nich 3 informace, o jejich profesi víte. Pokud si nevíte
rady, mrkněte do komiksu! Určitě vám napoví!
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braňo holiček
režisér

iva kopecká 
dramaturgyně divadla

anička, andrej, hedvika, eva
herci

nikola tempír
scénograf a kostýmní výtvarník

zdeněk pecháček
ředitel divadla

jan tošovský
dramaturg inscenace

oslovuje režiséra a herce

je hlavou celého divadla

motivuje spolupracovníky

píše a upravuje texty

vymýšlí texty do programu

nikajícího příběhu

je zodpovědný za vznik 
nové inscenace

vybírá si inscenační tým

co mají dělat

navrhuje a konzultuje s ředitelem nové inscenace

pomáhá s výběrem režiséra a herců

hlídá pestrost repertoáru, určuje poetiku divadla

poslouchají režiséra

hrají různé role, zpívají

učí se texty, nabízejí nápady režisérovi

vymýšlí a navrhuje scénu

vymýšlí a navrhuje kostýmy

postavená



3) jak 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 pro-
niknout 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. _______________________________ 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 _______________________________. 2

3. Scénograf vymýšlí, jak bude vypadat _______________________________. Kostýmní výtvarník navrhuje, 

v jakých _______________________________ budou herci oblečeni. 3

4. Na začátku zkoušení herci jen sedí u stolu a _______________________________ texty. 8

5. Na aranžované zkoušce už jsou herci v prostoru (na jevišti), 

ale kolem nich zatím nejsou žádné _______________________________. 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  _______________________________. 12

7. Na veřejnou generální zkoušku jsou pozváni první diváci, takzvaně první _______________________________. 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: „_______________________________ tě věm!“ 16

9. Když se inscenace dlouho nehraje, je potřeba si ji připomenout na takzvané oprašovací zkoušce. Na ní je pří-

tomný i režisér, který si pamatuje i to, odkud který herec _______________________________. 20

10. Poslední představení inscenace se jmenuje derniéra. Pokud se divákům líbí, 

ozývá se na jejím konci hlasité _______________________________! 21

Pracovní list k inscenaci o klukovi, který neuměl zlobit

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

8



4) kým bych byl/a... / zasni se

Teď už víš o divadle tolik, že bys u nás klidně mohl/a začít pracovat. Jaká divadelní profese by tě nejvíc bavila?
A proč?

5) co je co / přiřaď název k obrázku

A na závěr něco lehkého. Přiřaď k obrázkům správný název. Jak prosté! Můžeme začít? 
(Nápověda z divadelního slovníku: slova, která máš doplnit, jsou zvýrazněna tučně.)

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.

Hotovo? Bravo! A za odměnu si teď všechny obrázky můžeš vybarvit. 
Zlom vaz, divadelní znalče, a na viděnou v divadle!
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a) 

d) e) 

b) c) 


