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Otázky a úkoly z divadla a dramatu. Čtení z knihy Malý Alenáš. Otázky a úkoly 

k pochopení textu. 
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1. Doplň název jména ve slavných hrách J.Suchého …….a Melicharová. ……a tingl tangl 

2. Divadlo, kde působili J.Suchý, J.Šlitr 

3. Osobnost režiséra a herce působícího v Ha divadle 

4. Studio, které vzniklo v Ústí nad Labem, nyní působí v Praze 

5. Příjmení dramatika a osobnosti politického života, který působil v divadle Na Zábradlí jako 

osvětlovač. 

6. Slavný fiktivní velikán českých dějin a českého dramatu 

7. Divadelní režisér, jeho příjmením jsou nazvány divadelní ceny podporující české divadlo 

8. Žena, která ve dvojici nahradila J.Šlitra 



 

9. Název divadla, které působí v Hradci Králové 

Urči, jakou má souvislost tajenka s osobností Ivana Vyskočila: 

Najdi, kdo v průběhu několika desetiletí spolupracoval s Ivanem Vyskočilem: 

 

 

krátký test o českých a moravských divadlech 

1. Město, kde sídlilo Ha divadlo  

a) Náchod 

b) Jihlava 

c) Prostějov 

d) Ostrava 

2. Divadlo, které působí na pražské ulici Ve Smečkách 

a) Činoherní klub 

b) Divadlo Járy Cimrmana 

c) divadlo Komedie 

d) Ypsilonka 

3. Ve dvojici s Janem Vodňanským působil na divadle: 

a) Jan Svěrák 

b) Petr Skoumal 

c) Jiří Šlitr 

d) Miroslav Šimek 

4. Divadlo, ve kterém působil v sedmdesátých letech Bolek Polívka: 

a) Husa na provázku 

b) Ha divadlo 

c) Ypsilonka 

d) ABC 

5. Divadlo, které má své sídlo v Praze na Smíchově  

a) divadlo Na Vinohradech 

b) Švandovo divadlo 

c) Národní divadlo 

d) Stavovské divadlo 

6. Divadlo, ve kterém dirigoval svou operu W.A.Mozart 

a) Národní divadlo 

b) divadlo Bouda 

c) divadlo Na Vinohradech 



 

d) Stavovské divadlo 

7. Dramatik Josef Topol působil v divadle 

a) Na Zábradlí 

b) Bez Zábradlí 

c) Za Branou 

d) Činoherní klub 

8. Divadlo Petra Bezruče má své sídlo v  

a) Opavě 

b) Praze 

c) Ostravě  

d) Brně 

9. Označ, které divadlo je nejstarší: 

a) Národní divadlo 

b) Divadlo Na Zábradlí 

c) divadlo ABC 

d) Stavovské divadlo 

10. Jan Svěrák vytvářel autorskou dvojici spolu s  

a) Miroslavem Horníčkem 

b) Ladislavem Smoljakem 

c) Janem Werichem 

d) Jiřím Suchým 

11. Mezi písně, které nenapsal Jan Svěrák patří: 

a) Dělání 

b) Píseň proti trudomyslnosti 

c) Ezop a brabenec 

d) Mravenčí ukolébavka 

12. V Uherském Hradišti má sídlo: 

a) Divadlo Gabriely Preissové 

b) Divadlo bratří Mrštíků 

c) Slovácké divadlo 

d) Divadlo J.K.Tyla 

13. Osobnosti M.Krobot, M.Myšička, I.Trojan působí: 

  a) v divadle Kalich 

b) v divadle V Dlouhé 

c) v divadle Pod Palmovkou 

d) v Dejvickém divadle 

14. Režisér Jan Sokol, herci J.Dulava, M.Finger, M.Taclík, O.Vetchý působí: 

a) v divadle Ungelt 

b) v Činoherním klubu 



 

c) v divadle Na Zábradlí 

d) v divadle Na Jizerce 

15. Slavný zfilmovaný muzikál Balada pro banditu hráli herci : 

a) Husy na provázku 

b) Národního divadla 

c) Semaforu 

d) Hudebního divadla v Karlíně 

16. Ivan Vyskočil a dvojice Suchý, Šlitr spolu před založením Semaforu působili v 

a) v Národním divadle 

b) v divadle Na Zábradlí 

c) v divadle ABC 

d) v Huse na provázku 

 

 

Otázky a úkoly k níže uvedené ukázce: 

1. Vypiš jména snů z ukázky. 

2. Rozeber, jak vznikla uvedených jména snů. 

3. Vymysli svá jména pro sny. 

4. Rozeber, jak vznikl kurzívou uvedený text z ukázky. 

5. Vypiš slova, která jsou v ukázce použita tak, aby se rýmovala. 

6. Vypiš z ukázky pasáž s kombinací přídavných jmen a sloves a pokus se najít v české poezii 

báseň, která využívá stejného principu. 

7. Vypiš slova s kombinacemi vnitřních rýmů. 

8. Najdi, jak Ivan Vyskočil prezentoval tuto knihu. 

 

 

Ukázka z knihy Malý Alenáš 

Byť se to někomu možná nezdá, má takový správce snů v Krajině snů práce nad hlavu. A to ne proto, 

že je malý. Ostatně tak malý už zase není. Roste z toho. Ano, zejména díky té práci, co jí má nad 

hlavu, roste. A sílí. V téhle chvíli je hnedle velký jak menší žák první třídy. Ale i kdyby byl mnohem 

větší, velmi velký, tak velký, že by se musel shýbat, když vstupuje do dveří, a kdyby stál zcela 

vzpřímen, měl by stále práce nad hlavu. 

Správce snů vskutku jde z jednoho do druhého a z druhého do třetího a tak dále až do devadesátého 

devátého a snad ještě dále. 



 

Nejen že vydává pomůcky do zdání z Ferdinanda Fukse, však víme. On zkrátka spravuje sny. A 

spravuje je všelijak. Hlavně ovšem spravuje sny pochroumané. Ty odchroumává. 

Potrhané záplatuje, když to je co platné.  

Navinulé rozvíjí, zamotané rozmotává, pomačkané žehlí, přetrhané navazuje, rozložené skládá, 

hloupé zdálky zdraví, růžové zelení – komu se nelení, tomu se zelení! -, líné kárá… 

A píše rozvrhy zdání, kam do zdání, kdy ze zdání a zda ten, kdo se zdál, se zdá dál tam, kde se zdál, či 

zda se zdá zas o kus dál…. 

Odstraňuje kazy, odevzdává vzkazy, dává příkazy, sbírá důkazy, sleduje úkazy, prohlíží průkazy, ruší 

zákazy, vyplňuje výkazy, přijímá odkazy, chrání od zkázy a nákazy… 

Láště dýš alinkatí váči šupelí ha linkají a ruci kelí po čouhou, hák kéčeru blává flakožeb da flakobás… 

Ach, ten toho má! 

Často ani neví, kde mu hlava stojí, neboť mu z toho jde kolem. 

A vybarvuje různobarevnými barvičkami políčka a čtverečky a chlívečky… 

A helekonuje na lůzná vísta, mak se paří… 

„Tak už toho nech, Malý Alenáši,“ povídá Doktor pusínek, „práce taky není všechno. Už bylo práce 

dost!“  

„To byla práce?“ vzdychl Malý Alenáš. „Já že jsem z toho takový udřený!“ 

„No tak vidíš. Nech už toho a pojď se mnou, půjdeme k moři. Tam ti něco ukážu!“ 

Doktor Pusínek vzal Malého Alenáše za ruku a šli do komory. 

Do komory? Tak ne k moři? Do komory. Protože, když na to přijde, v Krajině snů mají moře v komoře. 

A šli. A šel s nimi ještě Pádlo Jan. 

Šli a šli, až u lánu makového koláče potkali Dudloně Duchnu, Houni Pouhou a Pihulína Ouhu. 

„Kampak jdete?“ ptali se hned Dudloň Duchna, Houně Pouhá a Pihulín ouha. 

„Ale kampak bychom šli? Jdeme k moři v komoře. Jestli chcete, pojďte s námi!“ 

„Jejda, to my půjdeme rádi!“ 

A tak šli. Malý Alenáš, Doktor Pusínek, Pádlo Jan, Dudloň Duchna, Houně Pouhá a pihulín Ouha. 



 

A šli, až u párku kus kůry a od mechu, tam co mají v kašně pralinkové krupobití, které hlavou bije o 

mříže, potkali Frkoče Cípa, Šuple Šípa a Hipi Pípa. 

A ti se hned ptali: „Kampak jdete, Malý Alenáši, Doktore Pusínku, Pádlo Jane, Dudloni Duchno, Houně 

Pouhá a Pihulíne Ouho?“ 
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