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Najdi si v lese svůj 
talisman.
Vydej se do lesa na výpravu pro talisman a napiš pár vět o své 
cestě (nebo nech zapsat své vyprávění dospěláka).

Najdi si v lese místo, na kterém se cítíš dobře. Někde tam bude tvůj talisman, 
ochranný předmět, který má pro tebe zvláštní moc. Může to být něco malého – 
kamínek, šiška, větvička – něco, čeho si všimneš a zaujme tě to. 

Jaký je příběh tvé cesty k talismanu?

Doma dej talisman na čestné místo a napiš o tom, jak jsi jej našel/a a proč sis 
vybral/a právě tento předmět – nebo si vybral tvůj talisman tebe? Poděl se 
o příběh o vašem shledání. Potkalo tě něco nečekaného, co tě zavedlo na místo 
talismanu? Nebo ti talisman sám spadl do cesty? To všechno může být součástí 
tvého vyprávění!

Tvůj talisman ti bude nosit štěstí a ochrání tě před strachem. Promysli si, s čím by 
ti talisman mohl pomáhat: možná se ti bude lépe usínat, když jej budeš mít blízko 
postele, nebo lépe vstávat, pokud nejsi zrovna ranní ptáče. Může ti přinášet 
hezké vzpomínky, když máš z něčeho strach, nebo ti dodávat sílu zvládnout 
těžký úkol. 

Promysli (a taky si to můžeš zapsat), proč je zrovna tento 
předmět tvůj talisman a jaké má schopnosti.

Nezapomeň talisman a napsaný příběh přinést na setkání do HaDivadla! 
Společně si pak prohlédneme talismany všech dětí a poslechneme si 
navzájem příběhy.



Vyústěním splnění úkolů 
je společné hravé setkání 
v HaDivadle na workshopu 
pod vedením herečky Kamily 
Valůškové – v neděli 24. dubna 
2022 od 14.00 do 16.30.

Cena vstupu na workshop je 
220 Kč za rodiče nebo jinou 
doprovázející osobu, bez ohledu 
na počet dětí.

Na splnění úkolů doporučujeme 
vyhradit si tři víkendová 
odpoledne.

Na společný workshop 
prosíme, aby děti přinesly své 
objevy z těchto úkolů: talisman, 
obrázek a fotografii (tu, prosím, 
taky zašlete předem na e-mail 
starova@hadivadlo.cz – na 
workshop připravíme z fotografií 
projekci).

V HaDivadle se pak pod vedením 
Kamily Valůškové podělíme 
o to, na co jsme všichni přišli, 
a zkusíme společně překonat 
neviditelné zdi, které nás mohou 
dělit od světa kolem nás.
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