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Pracovní listy k inscenaci Poutníci po hvězdách seznamují s:  

a) inspirativními aktivitami, které vycházejí z představení, a to zejména na téma: přání, cesta, 

překážky, spolupráce, prostředí 

b) materiály jako je: dřevo, papír, guma a provázek 

c) hrami, které kladou důraz na spontaneitu, individualitu a umění sdílet 

V souladu s RVP pro I. stupeň ZŠ pracovní listy zahrnují vzdělávací oblasti: 

 • Doplňující vzdělávací obory (Dramatická výchova, Výtvarná výchova, Pracovní výchova, Hudební 

výchova, Tělesná výchova) • Člověk a jeho svět • Jazyk a jazyková komunikace 

Učivo/rozvoj schopností a dovedností 

• podpora představivosti a rozvoj fantazie • recepce příběhu a storytelling • témata: cesta, tolerance a 

spolupráce, zodpovědnost a vědomí cíle • hrubá motorika, jemná motorika, koordinace pohybů, 

kolektivní práce s prostorem • vizualizace – vyjadřování výtvarnými technikami a práce s materiálem 

Inscenace dětem a žákům nabízí především intenzivní zážitek skrze vizuální a hudební vjemy, 

pohybovou participaci (nápodoba, vlastní vklad) a stimulaci fantazie. Pracovní listy u žáků rozvíjejí 

klíčové kompetence, zejména dovednost aktivně reflektovat viděné představení v žánru fyzického 

divadla, a dále sebeuvědomění si svých snů a možností, jak je realizovat/jich dosáhnout. 

Listy mohou sloužit jako příprava na samotnou návštěvu představení, i jako nástroj jeho reflexe. 

Označení aktivit: 

skupinová aktivita   verbální aktivita                        

 

cvičení pro jednoho rukodělná činnost 

 

pohybová aktivita            zraková činnost 

 

výtvarná aktivita    
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  1) KAM JÍT? 

 

Cíl: Napomoci dítěti uvědomit si místo na světě, kde se cítí dobře, anebo má již s tímto místem 

zkušenost a pěkný zážitek. 

Cvičení 1: POJMENOVÁNÍ MÍSTA  

potřebujeme: volný prostor 

zadání: Skupina dětí stojí uprostřed prostoru. Lektor/pedagog dětem vysvětlí, že vlevo (nebo  

u sloupu, u dveří/kdekoliv označí) je prostor A a na druhé straně prostor B. Vedoucí aktivity verbálně 

nabídne dvě rozdílná prostředí a ukáže, kde je které. A děti se mají rozhodnout, kterému prostředí 

dávají přednost a na signál (bubínek/tlesknutí) se rozběhnou na danou stranu. Například: vlevo/A je 

moře a v prostoru B je les. 

Rozšířené zadání: Skupiny se vždy ve své „destinaci“ zastaví a společně zkusí najít zvuk 

charakteristický pro jejich prostředí. Například: vlevo-A moře + děti začnou foukat, vydávat zvuk vln; 

vpravo-B les + děti začnou pískat jako ptáci, houkat jako sovy… 

Nabídka dvojic: 

MOŘE – LES 

POTOK – SUPERMARKET 

HORY – JESKYNĚ 

POUŠŤ – LOUKA 

PÍSEČNÁ PLÁŽ – LÁVA U SOPKY 

DŽUNGLE – MĚSTO 

VLAK – AUTO 

LETADLO – KOLOBĚŽKA 

LOĎ – BALÓN 

KOLO – LYŽE, atp.  
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Cvičení 2: STOPA  

● Varianta A   

potřebujeme: papír, fixa, nůžky 

zadání: Lektor zadává aktivitu postupně – obkresli si svoje chodidlo na papír. Vystřihni si obrys 

chodidla. Napiš nebo nakresli do chodidla svoje oblíbené nebo vysněné místo. Seřaďte stopy za sebou, 

nebo do kruhu, ale tak, aby stopy ležely „cik cak“ a malý poutník mohl vždy jednou nohou stát na 

vysněném místě, ať svém, tak jiných poutníků.  

Vyprávějte si: Proč jsi si vybral/a toto místo? Jak se k tomuto místu dostat? (cesta, mapa, dopravní 

prostředky, pomoc dospěláka, apod.) 

 

● Varianta B 

potřebujeme: tempery/barvy na tělo, houbička nebo velký štětec, velký nebo balicí papír 

zadání: Děti si mohou natřít chodidlo barvou podle prostředí, do kterého chtějí vstoupit. A pak 

chodidlo obtisknout na papír. Po zaschnutí do chodidla prostředí napíší. 

 

Další možnosti:  

Děti mohou kolem stopy nakreslit prostředí svého 

oblíbeného místa.  

Děti mohou své stopy podepsat a jednotlivé stopy 

spojit čarami, a tak vytvořit cesty. 
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  2) KUDY VEDE CESTA? 

 

 

Cvičení 1: STAVĚNÍ CESTY  

Cíl: Napomáháme dětem si uvědomit, že cesta je proces plný překážek, překvapení, ale i zkušeností. 

● Varianta A – cesta z provázků 

potřebujeme: prostor na stole nebo místnost k pohybu, provázek nebo vlnu, nůžky  

zadání: Děti dostanou možnost vybrat si provázek různé délky nebo vlnu různé barvy a s provázkem 

vyznačí svou cestu. Cestičky s provázkem mohou vytvářet buď na stole, anebo na podlaze. 

Vyprávění: Děti vyprávějí, kudy jdou a co vidí kolem sebe – hra na „jako kdyby“. Průprava 

k vyprávění, možné doplnění fyzickou akcí. (např.: Jdu jakoby ve sněhu a bořím se, skáču přes kaluže, 

prodírám se větvemi, atp.)  

Další možnost: Děti doplňují 

fyzickou akci a vyprávění o 

konkrétní zážitek. Např.: Když jsem 

byl na horách v Krkonoších, zapadl 

jsem do sněhu. Cílem je doplnit 

zeměpisné údaje, apod.  

 

 

● Varianta B – cesta 

z novinového papíru 

potřebujeme: prostor na stole nebo místnost k pohybu, staré noviny, ideálně s co největšími titulky, 

nůžky  

zadání: Děti si vezmou části novin. Z těchto novin si vyberou slova, která se jim líbí a sestaví z nich 

cestu. 
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Vyprávění: S dětmi si vyprávíme, zda jim slova připomínají vzpomínky, anebo se jim ta slova líbí a 

probouzejí v nich představu o cestě. 

Další možnosti: Z vybraných slov mohou děti skládat básničky, anebo poskládat text písničky a 

zrytmizovat ji. Také je možné do hry přidat práci s orffovými nástroji. 

 

 

 

 

 

  

Cvičení 2: BLUDIŠTĚ  

potřebujeme: prostor, co nejdelší guma (např. 25 m) 

zadání: Děti si stoupnou do velkého kruhu a postupně uchopí odvíjející se gumu. Poté, po řadě – 

například dle počátečních písmen (jméno začíná na A,B,C,…), děti vstupují do prostoru s gumou 

v ruce a kruh se mění v různé jiné tvary a naznačuje jiné cesty. Když vznikne labyrint, je dále možnost 

organizovaně nechat děti podlézat, přelézat gumu, zatímco ostatní ji drží. Při tomto cvičení dáváme 

pozor na bezpečnost účastníků. Hra může mít několik konců, ale hezkým završením je vytvoření tvaru 

hvězdy z gumy. Cvičení je možné začít i na zemi, kde se děti seznámí s pružností gumy a mohou 

stavět „hory a doly“. 
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 3) S KÝM JÍT NA CESTU?  

 

Cvičení 1: VÝROBA KAMARÁDA 

Cíl: Napomoci dítěti uvědomit si důležitost spolupráce a kamarádství. Napomoci dítěti poznat různé 

možnosti různorodých materiálů a dovést jej k vlastní volbě: z čeho a jak si kamaráda vyrobit.   

● Varianta A – kamarád ze dřeva 

potřebujeme: prostor k výrobě panáčka, dřívka/třísky/ dřívka od nanuků a provázek/vlnu, fixy 

zadání: Děti dostanou možnost vybrat si z hromádky třísek dřívko, které se jim bude líbit (krátké, 

silnější, tenké, apod.). Na dřívko uvážou provázky jako ručičky. Na dřívka mohou nakreslit obličej 

kamaráda. 

Vyprávění: Děti si navzájem představují své kamarády dřívka. 

 

● Varianta B – panáček z papíru 

potřebujeme: prostor k výrobě panáčka, bílý měkký papír, fixy 

zadání: Děti dostanou papír formátu A4 nebo A5. Trhejte dle návodu. Dále mačkáním vytvoří 

končetiny panáčka. Vhodný je spíše měkčí papír, čtvrtka se při mačkání trhá. 

Vyprávění: Děti si navzájem představují své papírové kamarády. 
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Návod na papírového panáčka: 
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Cvičení 2: NA CESTU S KAMARÁDEM 

potřebujeme: velký prostor 

zadání: Děti mají za úkol najít si partnera do dvojice. Jeden z dvojice je vždy vedoucím a druhý 

napodobuje. Vedoucí je vždy poutníkem, kterého ten druhý napodobuje. Například jdou jakoby 

potůčkem, anebo do kopce apod. Když chce vedoucí ukončit svou chůzi, tak tleskne a ten druhý se 

otočí a je vedoucím. Ve dvojici se několikrát prostřídají. 

Toto cvičení je možné adaptovat i pro celou skupinu, vedoucího určuje buď pedagog, anebo děti samy 

mezi sebou. K označení vedoucího „poutníka“ je možné použít např. klobouk nebo poutnickou hůl. 

Vyprávění: Děti představují své papírové kamarády.  
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 4) STOPY PO NÁS 

 

Cíl: Vizualizace prostředí skrze netradiční činnost. Co vidím já a co kamarád? 

Cvičení: ZANECH STOPU  

Potřebujeme: tvrdý papír/karton ideálně, barvu ve spreji, řezák (používá dospělá osoba) 

Zadání: Děti si obkreslí nohu na tvrdý karton (ideálně stará krabice). Pedagog podle obrysů vyřeže 

stopu z kartonu. Tak vznikne šablona stopy (viz obrázek). Dítě si za pomoci dospělého nasprejuje 

(dbáme na ochranné pomůcky: rukavice a rouška) stopu na podklad, a současně s tím sprejuje i okraje 

šablony. Po zaschnutí klade stopu jako rámeček do přírody či na jiné materiály. Dospělý může tuto 

činnost zaznamenat na fotografie a poté si s žáky pustit prezentaci, anebo mohou děti vytvořit koláže 

(pod stopu vloží karton s přírodninami, různými materiály). 
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 5) MÍSTO SNŮ A ZEMĚ PŘÁNÍ 

Cíl: Dopomoci dětem uvědomit si vlastní přání, pocit spokojenosti a probudit energii k plnění snů, 

připustit si odvahu a uvědomit nutnost píle, aby se sen stal skutečností: Když někam chci jít, musím 

pro to vyvinout úsilí.  

Cvičení 1: VYPRÁVĚNÍ 

Kam jsem došel/la? Jak to tam vypadá? Co tam mohu dělat? A s kým tam chci být. 

Zadání: Děti na základě společné zkušenosti vyprávějí o místě svých snů. Učí se naslouchat jeden 

druhému. Učí se srozumitelně sdělit svoji myšlenku a popsat, co si představují. 

 

Cvičení 2: ŽIVÉ OBRAZY 

Zadání: Děti mají za úkol představit si, jak vypadá jejich oblíbené nebo vysněné místo. Pak vejdou 

do prostoru, nastaví svoje tělo do pozice, kterou následně pojmenují. Například vejde dívka, postaví se 

rovně a ruce odtáhne od těla jako větvě jehličnanu. Řekne: „Jsem strom na lesní mýtině.“ K prvnímu 

dítěti se přidají další, kteří mají podobné místo, anebo se chtějí do hry zapojit. Maximum dětí na obraz 

je pět. 

Přesah: Pokud jsou děti starší nebo zkušenější, tak po vytvoření obrazu, může to první dítě z obrazu 

vystoupit a povědět svůj příběh putování na místo snů. 
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Interaktivní divadelní představení Poutníci po hvězdách vypráví o síle 

přátelství a touze najít své místo na zemi. 

Dobrodružný příběh pro všechny malé i velké děti a jejich (pra)rodiče o nelehké cestě za svými 

sny. Poutníky po hvězdách jsou všichni ti, kdo našli odvahu a nebojí se putovat i navzdory překážkám 

vstříc přáním. 

Co si přeješ, když vidíš spadnout hvězdu? Abychom ji šli společně hledat.   

Kde je tvé nejoblíbenější místo na zemi? Vydej se s námi na tajuplnou cestu, na níž nikdo není sám. 

Představ si lesní pěšinku, skalní stezku, chodník zapadaný podzimním listím, nebo mořský útes i tůňku 

v kapradí, městskou ulici, pak náves, také rozbouřený oceán a nekonečnou poušť, ale i ranní rozbřesk 

na vyhlídce, či ztichlou noční krajinu. Máš sen a neznáš k němu cestu? Poutníci možná ví. Obuj boty, 

přišel čas. 
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