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DIVADLO 

… je instituce, ve které herci, 

zpěváci či tanečníci hrají, zpívají 

nebo tancují na jevišti před 

diváky v hledišti 

… rozvoj divadla nastal v 5. a 4. stol. 

před n. l. ve starověkém Řecku. 



ÚKOLY: 

 

1) Poskládej, jak jdou představení za sebou. 

 

DERNIERA – PREMIÉRA-GENERÁLKA-REPRÍZA 

 

2) Co je to  

 

A) JAMU 

 

B) DAMU 

 

C) FAMU 

 

 



 

 

ČINOHRA 

….je divadelní hra o činech lidí, 

řešící nějaký společenský problém 

nebo mezilidské vztahy. 

Znáš nějakou divadelní hru? 



OPERA 

….spojuje divadelní představení s hudbou.  

Herci zpívají text, kterému se říká LIBRETO, a 

jsou doprovázeni orchestrem. 

Jmenuj některou operu a jejího autora. 



BALET 

…..je forma scénického tance, který 

má svou choreografii.     

   
Podle obrázku poznej název jednoho z 

nejznámějších baletů P. I. Čajkovského. 



PANTOMIMA 

……vyjadřování děje pomocí  mimiky 

a gestiky, bez mluvy.   

   



NÁRODNÍ DIVADLO V PRAZE 

Zdroj: www.wikipedie.cz 



- Základní kámen položen roku 1868 

 

- Divadlo postaveno prostřednictvím  

sbírky, sbírka celého národa 

 

- Poprvé otevřeno v roce  1881 

 

- Brzy však vyhořelo. Znovu otevřeno 

1883 

 

- Na slavnostním otevření zazněla 

Smetanova opera Libuše 

 

 



 

STAVOVSKÉ DIVADLO 

Prvním kamenným divadlem v 

Praze bylo Nosticovo, později 

Stavovské divadlo. 

 

 

V roce 1787 zde měla světovou 

premiéru opera Don Giovanni 

od významného skladatele 



Zdroj: wikipedie.cz 



Národní nebo Stavovské divadlo 

si můžeš prohlédnout na ... 

http://www.narodni-

divadlo.cz/Default.aspx?jz=cz&dk=divadlo_bu

dovy.aspx 

http://www.narodni-divadlo.cz/Default.aspx?jz=cz&dk=divadlo_budovy.aspx
http://www.narodni-divadlo.cz/Default.aspx?jz=cz&dk=divadlo_budovy.aspx
http://www.narodni-divadlo.cz/Default.aspx?jz=cz&dk=divadlo_budovy.aspx
http://www.narodni-divadlo.cz/Default.aspx?jz=cz&dk=divadlo_budovy.aspx
http://www.narodni-divadlo.cz/Default.aspx?jz=cz&dk=divadlo_budovy.aspx


 

ÚKOL: 

 

1) Určitě znáš i jiná divadla v ČR. 

     Vyjmenuj některá 

 

 

2) Znáš tyto pojmy? 

A)DIVADLO ČERNÉ 

B)DIVADLO LOUTKOVÉ 

C)DIVADLO OCHOTNICKÉ 

 



A NEZAPOMEŇ SE VŽDY DO 

DIVADLA SLUŠNĚ OBLÉCI A 

UPRAVIT! 
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