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Přílohy 

 Příloha č. 1  

Přepis textu pohádky „O zlé koze“ (Plicka, Volf, 1953, str. 44 – 50): 

Byl jednou jeden pán a ten měl kozu, ale neměl mu ji kdo pást. Sebral se tedy 

a šel si zjednat nějakou pasačku. Jde a cestou potká děvče a hned se jí ptá: „Nesloužila 

bys u mne za pasačku? Budeš se mít dobře, nebudeš nic jiného dělat, jenom kozu pást.“ 

A děvče hned, že by ráda. „Tak pojď se mnou!“ Šel a zavedl ji domů a pak ji poslal 

s kozou.  

Pasačka pásla kozu, jak jen mohla, vodila ji na nejpěknější trávu po mezičkách 

a při tom si zpívala, až se hory zelenaly. Když se koza napásla, vedle ji domů. Jak ji 

přivedla, ptá se pán kozy: „No, kozo, jakpak tě napásla?“ „Oj, napásla mě! Přivázala mě 

k suché jedlici a sama si hrála s pány mládenci.“ 

 Pán se dopálil, pasačku vyhnal a zjednal si jinou. Ale ani té se nepovedlo lépe. 

Jak ji přivedl z pastvy, ptá se pán kozy: „No kozo, jakpak tě napásla?“ „Oj, napásla mě! 

Přivázala mě k suché jedlici a sama si hrála s pány mládenci.“  

Pán i tu zahnal a zjednal si zase jinou pasačku. Když ji opět poslal kozu pást, šel 

povzdáli za ní, aby ho neviděly, a díval se, jak se koza pase. Když viděl, že se pase 

dobře, vrátil se domů. 

Jak děvče přivedlo kozu, ptá se pán: „No, kozo, jakpak tě napásla?“ A koza zas: 

„Oj, napásla mě! Přivázala mě k suché jedlici a sama si hrála s pány mládenci.“  

To pána dopálilo, popadl milou kozu a jak ji dřel, tak ji dřel, až jí polovici hřbetu 

odřel. Koza vřískala, a jak se mu vysmekla, ta tam pryč a utekla k jedné babičce na 

hůru. 

Babička šla na hůru pro mouku a tady najednou koza spustí: „Já koza rohatá, na 

bradě vousatá, na mezi pasená, do polou odřená, to ti povídám, hned tě potrkám!“ 

babička se lekla a utekla do chaloupky. Jde cestou a pláče. A potká zajíce. „Pročpak, 

babičko, pláčete?“ „Ale, milý brachu, jak neplakat! Mám na hůře kozu a ta mě chce 

potrkat, a nevím, jak ji odtud dostat.“  

„Nic si z toho, babičko nedělejte, já vám ji vyženu!“ „Ale, Bože, to budeš 

hodný.“ Povídala babička a vrátila se se zajícem k chaloupce. Zajíc leze na hůru a jen 
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přijde na první schod, koza spustí: „Já koza rohatá, na bradě vousatá, na mezi pasená, 

do polou odřená, to ti povídám, hned tě potrkám!“  

Zajíc strachy svěsil uši a pelášil do lesa. Babička jde cestou a pláče. A potká 

lišku. „Babičko, copak je vám, že pláčete?“ „Ale, milý brachu, jak neplakat! Mám na 

hůře kozu a ta mě chce potrkat, a nevím, jak ji odtud dostat.“ „Nic si z toho, babičko, 

nedělejte, já vám ji vyženu!“ „Nevyženeš!“ „Vyženu!“ „zajíc vyháněl a nevyhnal, ani ty 

nevyženeš!“ „Já vám ji vyženu!“ Tak šly. Liška se krade po schůdkách, přijde na 

poslední schod, a tu zase koza spustí: „Já koza rohatá, na bradě vousatá, na mezi pasená, 

do polou odřená, to ti povídám, hned tě potrkám!“  

Jak to liška uslyšela, zdvihla ocas a horempádem po schodech dolů a rovnou do 

lesa. Babička jde cestou a pláče. A potká ježka. „Babičko, copak je vám, že pláčete?“ 

„Ale, milý brachu, jak neplakat! Mám na hůře kozu a ta mě chce potrkat, a nevím, jak ji 

odtud dostat.“ „nic si z toho, babičko, nedělejte, já vám ji vyženu!“ „O, nevyženeš, 

holečku!“ „Však se podívejte, že ji vyženu!“ „ Zajíc vyháněl a nevyhnal, liška vyháněla 

a nevyhnala, ani ty nevyženeš!“  

„No jen pojďte!“ ježek vylezl až na hůru a koza spustí: „Já koza rohatá, na bradě 

vousatá, na mezi pasená, do polou odřená, to ti povídám, hned tě potrkám!“ „No vřešti, 

jenom vřešti, však já ti pomohu dolů!“ volá ježek a vběhne koze rovnou do pelíšku. 

A jak ji píchá, tak ji píchá, hned pod břichem, hned na hřbetě na to odřené. A koza 

vříská, ale ježek píchá a píchat nepřestává. A koza hup s hůry a víc ji babička neviděla. 

Ta byla ráda! Děkovala ježkovi, že tu kozu zahnal, a naložila mu za to jablek, co jich 

unesl.  

 

Zdroj:  

PLICKA, K. a F. VOLF. Český rok: v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech 
a hádankách. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953, 3. 
svazek, Podzim 
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Příloha č. 2  

Notový záznam písní: 
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Příloha č. 3  

Dramaturgicko-režijní koncepce: 

O zlé koze     
(tvořeno pro DFS Malá Vonica Zlín)  

  
  Kluci - běží, pouští draka  

Kluci:  "Drž ho"  přicházejí ostatní kluci a 
2 chlapci "Držím"   rozdělávají oheň 

"Povol"    
"Letí!!"    

(přivazují draka ke kůlu a jdou za    
ostatníma klukama k ohni)   
    

  Postupně se scházejí děvčata, vedou 
  dobytek a mladší holky 

Starší dívky: " pojď malá"  na kozu 
"Aničko, běž si hrát s holkama"  na mladší holky 
  

Mladší holky:   Mladší holky se vítají, taneček, tleskání 

Střední holky:   vyšívají, zaplétají si vlasy 

Starší holky:    
Anička: "Ta naše Kača byla včera u muziky" sedají si do kroužku na forbínu  

Verča: "taky bych šla!" (zasněně) a povídají si 

Terka : "a s kým tam byla?"(zvědavě) 
Anička: "S Miškeríkovic Martinem" Mladší holky začínají se rozpočítávat 
Všechny: "Ne!" (překvapeně a nevěřícně) 

 Anička: "Ano" 
Terka  "A veselka bude?"   

Anička: "nevím, možná"…   
    

Střední holky:  zaplétají si vlasy   
    

Kluci:  sedí u ohně, hrají hru 

    

Nejmenší holky:  "a že mě nechytíš?" rozpočítaly se a hrají hoňku 
"Máš to!"  ruší velké holky 
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Nejstarší dívka:  "A dost! Pojďte sem, radši vám    

řeknu pohádku "  
  nejst. D k nejmladším D, děti souhlasí 

nejstarší dívka: "Byl jednou jeden pán (…)a ten vyskočí jeden z chlapců a 
měl kozu (…). A neměl mu ji kdo 
pást. dává najevo, že on je ten "pán" 
Sebral se tedy a šel si zjednat  vyskakuje druhý, jakože je "koza" 
nějakou pasačku. Jde a cestou pán si vybírá "pasačku". Ukáže na ni. 
potká děvče a hned se jí ptá: Tito tři se přesunují na předek scény 
Neslužila bys u mě za pasačku?" kostýmní znaky 
  

pán říká k pasačce: "enem kozu budeš pást   
a nic iného"   

pasačka: "ááj. Dobře"   

      
    

  "pán" odchází bokem a pasačka  
  "pase kozu" 

  
Muzika hraje "švarné dívča" s 
předeh. 

všichni zpívají švarné dívča kozu pásuo, starší chlapci se zvedají a staví  
vyšívaný šátek našuo. se do půlkruhu - děvčata za němi. 
Príjdi šohaj večer k nám, mladší děti  zůstávají sedět 
co sem našua to ti dám.   
    
    

    
    

pán se ptá "Kozo, jak ťa napásua?" pán přichází ke koze a pasačce 

koza odpoví "Jój napásua, privázaua mě k 
suchej jedlici a sama si hráua 
s pány muádenci" 

koza začne zpívat: Za horama za dolama, muzika hraje sedláckou "Za horama" 
přidávají se ostatní tancovaua Majdalenka s husárama CH si zatleskají a D přibíhají k  

kluci   tanci Sedlácká 
  muzika přehrává  "Za horama" 
  CH+D imitují tanec Sedláckou 
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pasačka: "To není pravda, kozu jsem  
napásua a na najlepší travičce." koza se v pozadí "posmívá" 

pán "Ná, tož taků pasačku já nechcu pán si ukáže na jinou dívku 
najdu si inů." a ta se s pasačkou vystřídá 
  

pán říká k pasačce: "Nesloužila bys u mě za pasačku? 
enem kozu budeš pást 
a nic iného" 

pasačka: "ááj. Dobře" 
  

všichni zpívají: Bíuý šátek vyšívaný, dám ti ho 
Muzika hraje "Švarné dívča" s 
předeh. 

šohajku švarný, vyšívaný šáteček CH+D se drží v tanečním držení  
na něm z růže kvíteček a do rytmu se natáčí. 
  

pán: Kozo, jak ťa napásua?" pán přichází ke koze a pasačce 

koza: "Jój napásua, privázaua mě k 
suchej jedlici a sama si hráua 
s pány muádenci" 

koza začne zpívat: Za horama za tým hájem, muzika hraje sedláckou "Za horama" 
CH se přidají tancovala Majdalenka muzika přehrává  "Za horama" 

se šandárem CH+D imitují tanec Sedláckou 
  pán nenápadně pozoruje kozu a pasačku 
  
  

pasačka: "To není pravda, kozu jsem  
napásua a na najlepší travičce." koza se v pozadí "posmívá" 

pán: "Kozo, hrubo si vymýšláš, pán honí kozu a začne jí drát 
šecko sem viděu, ostatní se mezi tím přemístní 
jak sa mi dostaneš do ruky, CH vlevo, D vpravo, menší holky oběhnou 
kožu z tebja zederu." kolečko a zase na místo vepředu. 

    
    
    
    

Babka : (lekne se a uteče)   

  koza mečí, utíká a vyleze na otep 
  ze spodu se na ni dívá babka 

koza rytmicky: já koza rohatá, ostatní opakuji zpožděně ve  
na bradě vůsatá, voicebandu. Potichu 
na mezi pasená, kývají se dopředu, dozadu 
do polou odrená, 
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to ti povídám, koza naznačí na babku trkání 
že ťa potrkám a babka utíká 
  muzika předehrává 

všichni zpívají Mala babka, mala capka a hraje "Mala babka" 
haj, haj, haj, dzun, dzun, dzun, CH+D při zpěvu se kývají krokem  
cup, cup, cup, lup, lup, lup přísuným, dopředu a dozadu. 
mala capka. na citoslovce tři mírné podupy 
  tam a zpět. 
  babka při zpěvu obchází a hledá 
  dojde k malým dětem a ukáže na  
  kozu.  
  muzika přehrává "Mala babka" 

všichni do melodie    
skandovaně já koza rohatá, Dvě z menších holek jdou po čtyřech  

na bradě vůsatá, (jako zajíčci) ke koze a ta je odhání 
na mezi pasená, 
do polou odrená, 
to ti povídám, 
že ťa potrkám 
  

všichni zpívají: vylezeu jí on na hůru, babka znovu hledá a ukazuje malým 
haj, haj, haj, dzun, dzun, dzun, dětem na kozu 
cup, cup, cup, lup, lup, lup 
on na hůru. 
  
  
  
  

všichni do melodie    
skandovaně já koza rohatá, dvě z menších holek jde po čtyřech  

na bradě vůsatá, (jako liška) ke koze a ta ho odhání 
na mezi pasená, 
do poly odrená, 
to ti povídám, 
že ťa potrkám (muzika stop) 
  babka k jednomu z kluků 

babka zoufale: "Ježu, jakůsi kozu mám na hůri, 
bojím sa že ňa potrká, 
zajíci vyháňali, liška vyháňala, 
ale nevyhnali tu kozu  rohatů" 

jež: "Já ti ju vyženu!" a jde ke koze 
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koza rytmicky: já koza rohatá, ostatní opakuji zpožděně ve  

na bradě vůsatá, voicebandu. Potichu 
na mezi pasená, kývají se dopředu, dozadu 
do poly odrená, 
to ti povídám, nejst. D jde zpět k malým dětem 
že ťa potrkám koza proti ježovi.. 

jež: "jen si vrešti, šak já tě dostanu 
dolů" a "vypíchá" kozu pryč 
  

Nejstarší dívka: "A koza hup z hůry, a víc ji čte v popředí malým dětem 
babička neviděla. Ta byla ráda. Ostatní D i CH si sedají, nebo se  
Děkovala ježkovi, že tu kozu vracejí k původním činnostem, co dělali 
zahnal a naložila mu jablek, před čtením pohádky 
co jen unesl" 

Dítě:  "To byla krásná pohádka" CH - tvoří zvonici 

Nejstarší dívka : "jé, toto utéklo, už zvoní klekání 
honem dom!" nejst. D bere sebou malé děti a  

Kluci:  dělají zvon - klekání  odchází. 

všihcni kluci: "Pojďte dom 

večer je, cosi nás tu zežere 
 zůstávají chlapci, kteří dozvoní a 
otočí 

také malé bubáča 
se zády k publiku. Opatrně se ohlíží 
za 

co sa drží rubáča."  odcházejícími, potom se ohlédnou 
  za sebe a "čuráním" uhasí oheň. 

  Všichni utečou. 
 

 

 

Příloha č. 4  

Nosič DVD  


