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Zlobivá Amélie! – Enid Blytonová
Scénář podle příběhů   „Amélie a modelína“ z knihy Zlobivá Amélie!

„Amélie se vyděsí“ z knihy To ti patří, Amélie! 

Amélie  - Sára 
Medvídek  - Vláďa 
Námořník - Šimon 
Vojáček Tom - Tomáš 
Panenka v modrých šatech  - Polinka 
Panenka v bílých šatech- Andy 
Vypravěč 1  - Markétka 
Vypravěč 2  - Barča 
Natahovací myška - Bára 
Klaun - David 
Kovboj  - Tomík 
Šedý oslík  - Adélka 

Scéna: Dětský pokoj - vlevo domeček před ním stůl pro panenky, vpravo velká skříň, 
uprostřed postel, na zemi nepořádek. Všude jsou hračky. 

Vypravěč 1 Jsme v dětském pokoji. Tento pokoj je plný hraček. Když děti i chůva odejdou, 
ožívají. Hračky se velmi přátelí a už si společně užily spoustu zábavy.

Vypravěč 2 V pokoji byla také jedna zlobivá hračka, která ostatní často skutečně 
rozčilovala. (ukáže) Byla to Amélie, hadrová panenka s černými vlasy, 
oblečená v pestrých šatech. Nepocházela z  hračkářství jako ostatní hračky, ale 
byla vyrobená doma. 

Vypravěč 1 Hračky z hračkářství jsou skoro vždycky dobře vychované a vědí, co se sluší a 
patří 

Vypravěč 2 – jenže Amélie, protože nebyla z hračkářství neměla vychování vůbec žádné a 
ani trochu si nelámala hlavu s tím, co říká nebo dělá. Jednou zlobivou panenku 
Amélii napadlo, že by bylo velmi zábavné, kdyby se jí podařilo dnes někoho 
pořádně vyděsit. 

Vypravěči odejdou

Šedý oslík hýbe se, rozhlíží se Už jsou pryč! Je to dobrý, už jsou pryč.
všechny hračky se začnou hýbat. Myška projede, Panenky uklízí, Medvídek najde obrázek a 

polštářek sedne si doprostřed jeviště, Myška si hraje s Oslíkem, Námořník s  
Vojáčkem a Kovbojem diskutují

Amélie najde krabici s modelínou, hraje si s ní, sedí sama, ostatní si ji nevšímají
Medvídek  dívá se na obrázek psa, vypadá nespokojeně
Natahovací myška přijde k Medvídkovi Copak se ti Medvídku nelíbí?
Amélie podívá se na ně, poslouchá se zájmem



Medvídek  stěžuje si natahovací myšce Podívej ukáže do hlediště Podívej, jaký má ocas. 
Natahovací myška Ano, má
Medvídek Myško ty máš hezký ocásek, tak pěkný, dlouhý, škoda, že já ocásek nemám. 

Zlobí se Proč já nemám ocásek!
Panenka v modrých šatech přijde k nim
Natahovací myška Vždyť jsi medvídek
Panenka v modrých šatech Medvídci přeci ocásek nemají, pohladí Medvídka, odchází
Amélie rozzáří se, něco ji napadlo - tvoří dlouhý ocas, zakření se, čeká až medvídek  

usne......připlíží se k němu, připne ocásek Medvídkovi k zadečku a vrátí se na 
své místo

Klaun improvizace s publikem 
chce si popovídat s Medvídkem, spatří ocas, udiveně vyvalí oči a nemůže 
uvěřit, volá rozrušeně: Hej, Méďo, méďo, vzbuď se!...Narostl ti nádherný 
ocas! ..Vážně!

Medvídek vylekaně se probudí, uvidí svůj nový ocas, je překvapený, vstane prohlíží se 
Konečně ocas! Raduje se Opravdický ocas! Vždycky jsem doufal, že mi 
naroste, a teď skutečně narostl!

Klaun volá Tome, pojď se podívat na Medvídkův nový ocas!..Pojď sem je opravdu 
pěkný!

Tom, Panenka a Amélie přijdou
Vojáček Tom Ten je nádherný
Panenka v modrých šatech  Vážně ti moc sluší, Medvídku
Amélie Ty jsi ale šikovný, že sis nechal narůst takový ocas!
Medvídek pyšně: To jsem tedy šikovný!každému ho ukazuje
Panenka v modrých šatech Moc se mi líbí
Šedý oslík To je nejdelší ocas, jaký jsem kdy viděla.
Medvídek je šťastný

za chvíli
Panenky svolají hračky na svačinu
Všechny hračky si sednou ke stolu, jedí, pijí, vedle Medvídka sedí Amélie 
Amélie když se ostatní nedívají, vymodeluje na ocásku hadí hlavu s otevřenou tlamou
Všichni svačí
Panenky obsluhují, nalévají pití
Panenka v bílých šatech si hada všimne jako první, vyjekne Ááá! Podívej se Medvídku! Tvůj 

ocas se proměnil v hada!
Medvídek znepokojeně se podívá a s křikem vyskočí Áááá! Běž pryč hade, běž pryč! 

Utíká před ním, po celém pokoji
Amélie směje se
Panenka v modrých šatech vynadá ji To je velmi nevhodné, Amélie
Amélie směje se.. Sundej si ocas, ty hlupáku, když se ho bojíš!
Medvídku Jak si ho můžu sundat, když mi narostl, ty hlupačko
Amélie doběhne k němu , popadne ocas a zahodí jej
Námořník To bylo odvážné, 
Vojáček Tom Amélie to bylo od tebe hezké .
Panenka v modrých šatech Bolelo to medvídku?



Medvídek překvapeně Ani trochu. Děkuji ti, Amélie. Ten had mě mohl uštknout. Jsi moc 
odvážná.

Hračky dopijí, odchází, Panenky a Námořník uklízí hrníčky
Amélie schová se pod stůl, čeká
Námořník jde kolem stolu 
Amélie zavrčí jako zlý pes 
Námořník lekne se, ječí, utíká do skříně
Kovboj  volá Co se děje? Co se děje?
Námořník klepe se jako ratlík Pod stolem je vzteklý pes...Nebo je to možná drak, já 

nevím. Rozzuřený je každopádně dost.
Amélie div nepraskne smíchy, snaží se smích zadržet. Přikrčím se, určitě zase někdo 

přijde
Kovboj Podívám se na to. vyjde ze skříně, jde po špičkách ke stolu a má oči na  

stopkách
Amélie zavrčí svým nejhlubším hlasem Vrrrrrrr-grrrrr-mrrrrrr 
Kovboj poleká se,Otočí se, chce utéct, zakopne, spadne křičí Je to drak! a pak rychle k  

ostatním do skříně
Amélie vybuchne smíchy
ostatní myslí si, že jo to drakův ukrutný řev, schoulí se ve skříňce. Jsou vyděšené a  

nedutají,co kdyby se drak ještě ozval
Amélie Už mě nebaví čekat. Vymyslím něco ještě lepšího. 

Vezme jablko, vyškrábe do šlupky jablka dvě oči a velká rozšklebená ústa.  
Zasměje se. . Pak se ze strany přikrade ke skříňce. Třikrát slabě zapiští Íííííík! 
Íííííík! Íííííík! 

Hračky vzhlédnou
Medvídek Co to bylo?
Panenka v modrých šatech  Mělo to podobný hlas jako natahovací myška             
Natahovací myška schovaná Já jsem to nebyla. Jsem celou dobu tady a nevydala jsem ani 

hlásku.
Amélie Íííííík! Íííííík! 
Námořník To je divné, Tohle přeci není drak. Zní to jako přerostlá krysa nebo nějaký 

opeřenec.
Medvídek odvážně Já se tomu podívám na zoubek. Vystrčí čumák, rozhlédne se
Amélie vystrčí jablečnou hlavu
Medvídek poleká se, pospíchá do nejzazšího kouta skříňky a přitulí se k natahovací myšce
Panenka v bílých šatech vyjeveně Co to bylo?
Medvídek Byla to hlava celý se klepe
Kovboj podiví se Hlava? A jaké měla ta hlava tělo?
Medvídek Neměla žádné tělo
Námořník Co to je za nesmysl, hlava bez těla? Kroutí hlavou Jdu se podívat sám. 

Vykoukne ze skříně
Amélie vystrčí hlavu a poskakuje s ní takže už jí vidí všichni
Kovboj křičí Běž pryč
Amélie poskakuje s jablkem jak s čertíkem, ale hlava upadne před Námořníka. Amélie  

se schová , vykukuje a chechtá se.
Námořník ho zvedne, podívá se mu zpříma do tváře Vždyť je to jenom hloupá jablečná 



hlava! Nebojte se jí, je to jenom jablko!
Hračky  přiběhnou k Námořníkovi, prohlíží si jablko, vidí Amélii, jak se chechtá,  

dostanou na ni vztek
Kovboj uvidí Amélii, hodí po ní jablkem, ta uhne, jablko narazí do plechového nádobí.
Rachot
Šedý oslík Pššššš! Pššššš!Vzbudíte celý dům! Amélie, jak tě napadlo, nás takhle vyděsit?
Panenka v bílých šatech Navíc jsi zničila dobré jablko! Předpokládám, že ten vzteklý pes 

nebo drak pod stolem jsi byla taky ty? A ocásek byla taky tvoje práce!
Amélie Ano (se širokým úsměvem ) Ani si nedokážete představit, jaká je to úžasná 

zábava, pořádně vás postrašit. Jste všichni tak dětinští! Kdo se ještě dnes může 
polekat jablečné hlavy! Musím vymyslet ještě nějaké další způsoby, jak vás 
vystrašit. Ráda se zase zasměju! 

Hračky zalezou do skříně. Moc se na Amélii zlobí, šeptem se začnou domlouvat
Vojáček Tom Tak poslyšte, je jen jediná možnost, jak zabránit Amélii, aby nás zase 

vystrašila. Musíme vystrašit my ji!
Natahovací myška No dobře!
Panenka v modrých šatech  Jenže jak?
Vojáček Tom Panenky mají v kufru spoustu hnědých punčoch (říká se zlomyslným 

úsměvem). Co kdybychom je svázali všechny dohromady a vyrobili z nich 
dlouhého hada?

Panenky Amélie zrovna spí. Tak mi pro ně půjdeme. 
Námořník Jak s ním Amélii chceš vyděsit?
Vojáček Tom No, připneme punčochového hada Amélii k botě (usměje se). Pak řekneme, že 

ji honí had. Ať bude utíkat seberychleji, hadovi neuteče, protože bude 
připevněný k její botě! Pamatujete si , jak jednou medvídkovi přilepila 
modelínový ocas?

Panenky punčochy sešijí a vytvoří z nich dlouhého hada. Pak se po špičkách přiblíží k  
postýlce, kde spí Amélie. Přišpendlí hada na patu Améliiny boty. Tak je to 
připravené.

Vojáček Tom Teď musíme spustit povyk a křičet, že v dětském pokoji je had! Musíme 
předstírat, že jsme hrozně vyděšení.

Kovboj Had! 
Natahovací myška Á had!
Oslík  Pozor, je tady had!
Natahovací myška Had!
Všichni křičí, dělají rámus
Amélie jekot jí probudil a posadí se v postýlce, vykřikne Kde je! 
Natahovací myška Zdá se nám, že se vplazil do tvé postýlky
Panenka v modrých šatech křičí Podívej je přímo u tebe, 
Panenka v bílých šatech křičí Amélie! Utíkej!
Amélie zaječí, vyskočí z postýlky, ale punčochový had je přišpendlený k její botě, honí  

ji, ať kličkuje, jak chce. Kvičí Jémine! Uhýbá, ale nemá to žádný smysl, had ji  
pronásleduje na každém kroku. Piští Hryže mě do nohy, hryže mě do nohy! 
Zachraňte mě. Pomoc!

Všichni smějí se tolik, že by ani při nejlepší vůli nedokázali přiběhnout Amélii na pomoc
Amélie Běž pryč, ty zmije! Jdi se zahryznout do ostatních! Ach, pomozte mi slibuji, že 



už vás nikdy nevystraším!
Medvídek Myslíš to vážně? Tak tedy dobře, zachráním tě. I když by sis zasloužila, aby tě 

ten had celou sežral. Dožene Amélii a rozepne špendlík. Pak podrží  
punčochového hada Amélii před očima. Tys vyrobila jablečnou hlavu, a my 
jsme zase vytvořili punčochového hada! ..Ho, ho, Amélie byla to vážně zábava 
sledovat tě, jak prcháš před několika páry hnědých punčoch!

Amélie má vztek, odkráčí do postýlky 
Hračky se radují

Vypravěč 2 Amélie odkráčela zpátky do postýlky a už neřekla ani slovo. 
Vypravěč 1 Zato ostatní toho napovídali ještě spoustu – a jak se nasmáli! Amélie si na ně 

hned tak nepřijde!



Příloha č. 5 
















