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PŘÍLOHY: 

Příloha č. 1 

Scénář č. 1  

Scénář k Divadlu fórum 

- 3 postavy- Maruška- utlačovaná, Petruška- agresor, Gábinka- musí se rozhod-

nout 

Ve třídě si hraje Petruška s panenkami. Za chvilku přichází Gábinka a začíná si 

hrát s Petruškou. 

 P: „Koukej, mám novou panenku, a tady mám ještě jednu, můžu ti jí půjčit,“ a 

ukazuje panenku Petrušce. 

G: „Ta je krásná, ale já mám taky panenku,“ a ukazuje svou.  

Po chvíli přichází Maruška. Rozhlédne se po třídě a zamíří k holkám. 

M: „Ahoj, můžu si hrát s vámi?“ zeptá se holek a chce si přisednout. 

P: „Nesmíš! Běž pryč!“ řekne přísně Petruška a ukáže rukou pryč. 

G: „ Ale já bych chtěla, aby si mohla hrát s námi.“  

P: „Ale ona nemá panenku. Já nechci!“ začne se rozčilovat. 

G: „Tak jí půjči tu svou, vždyť máš dvě,“ řekne a ukáže na panenky. 

P: „ Já nechci, a nepůjčím jí žádnou panenku. Máma říkala, abych si s ní nehrá-

la!“ dupne nohou a otočí se k Marušce zády. 

P: „A jestli si chceš s ní hrát, tak já se s tebou bavit nebudu a nepozvu tě k nám 

domů. A budu mít doma velkou oslavu a bude tam spoustu sladkostí a tebe nepozvu!“ 

G: „Já bych chtěla jít na tvou oslavu, ale chtěla bych si hrát i s Maruškou“. 

Maruška stojí opodál a je moc smutná. 

Rozbor: Scénář je krátký, konflikt zde není veliký. Děti si mohou vybírat kama-

rády podle svého, nikdo se nesmí nutit do hry s dítětem, s kterým si sám nechce hrát. 
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Děti zde nemají možnost sledovat vývoj, není zde vidět, jestli i opakovaně dívky nechtějí 

hrát s Maruškou, nebo jestli je to jen jeden den. Scénář je jen pro dívky, chlapci se bojí 

vstupovat. 
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Scénář č. 2 

Divadlo fórum 

Scénář: 

2 děti sedí na koberci ve školce. Tomášek a Petr. Tomášek staví věž, Petr jezdí 

autíčkem kolem věže. Tomáš a Petr si povídají. Vedle kluků si hraje Anička s dřevěným 

divadlem. Simultánní improvizace. 

Po chvíli se zvedá Petr a jde Aničce říct, že si musí jít hrát jinam, že si chce Petr 

postavit garáž na místě, kde má Anička postavené divadlo.  

„Jdi pryč, tady si chci postavit garáž pro moje nové auto,“ a strčí Aničku, až 

spadne. 

 „Nejdu, tady jsem si přeci hrála první já,“ a zvedá se ze země. 

„Jdi pryč, stejně to máš hnusný,“ a kopl Aničce do věže. 

Tomáš se na to díval a chtěl jít Aničce pomoc, Petr ho ale chytnul a nechtěl ho pustit. 

„Nepomáhej jí, ať jde pryč, můžeme si tu postavit sami tu garáž. Anina je stejně 

jen holka, tak ať de pryč a my si můžeme hrát spolu.“  

Petr vezme Tomáše za ruku a táhne ho ke krabici s kostkami, se kterými si chtějí 

postavit garáž. 

 Anička se otočí a začne plakat. Petr se jí začne smát a říkat: 

„Koukni, jak bulí, ona bulí,“ a posměvačným hlasem jí začne říkat- Bulička 

Odstrčí Aničku pryč, dotáhne krabici s kostkami a začne si stavět, jakoby se nic 

nedělo. 

„Pojď, Tome, jde si stavět. A jí si nevšímej“ ukáže na Aničku a začne stavět ga-

ráž.  

Rozbor: Scénář je moc krátký, není zde rozehraný konflikt. Stejně jako u scénáře 

č. 1 je zde velice krátká doba pro děti, než se zorientují ve jménech, rolích a konfliktu. 

Není dobré, že dítě, kterému děti rozbily auto, není ve třídě. Děti musí postavu vidět.  
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Příloha č. 2 

Fotodokumentace z realizace Divadla fórum v mateřské škole Arabská 

1. první den, děti si hrají s Davídkem 

 

2.1.1 Chlapec si, jako Davídek, hraje s lanem. 
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2.1.2 Dívka si vybírá, s čím si jako David, bude hrát. 

 

2.1.3 Chlapec si, jako David, jde hrát s vláčky. 
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2. den, děti pozorují Divadlo fórum- David s Janou Dídou hrají Divadlo 

 

2.2.1 David s Janou Dídou hrají Divadlo- Davídek zjistil, že mu někdo rozbil mašin-

ku, Tomášek dělá, že nic a hraje si se školkovými vlaky.  

 

2.2.2 David s Janou Dídou hrají Divadlo- Davídek se s Tomáškem odmítá bavit.  
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3. den, děti vstupují do scény Divadla fórum s řešením 

 

3.2.1 Obrázky tří dospělých postav, (zleva) pani učitelka, maminka Davida, maminka 

Tomáše. Děti si vybíraly, za koho budou vstupovat do Divadla fórum. 

 

3.2.2 David s Janou Dídou hrají Divadlo- přichází Jonáš a řeší situaci. 


