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Nakresli své 
místo v lese nebo 
zážitek z cesty.
Nakresli místo, na kterém jsi našel/a svůj talisman, nebo  
zážitek ze své cesty. 

Rozpomeň se, jak vypadal les, ve kterém jsi svůj talisman našel/a. Jaké stromy 
v něm rostou? Která zvířata ho obývají? Protéká tudy potok? 

Zachyť vše, co si ze své lesní výpravy pamatuješ, do jednoho obrázku. Použij 
své oblíbené výtvarné pomůcky, můžeš kreslit, malovat, nebo třeba vytvořit 
koláž.

Nezapomeň svůj obrázek společně s talismanem a jeho příběhem přinést 
na setkání do HaDivadla. 

Pro inspiraci si můžeš přečíst kousek vyprávění o nočním lese 
z knihy Zeď od Marlen Haushoferové.
„Pokud jsem někdy cítila klid, pak to bylo té červnové noci na pasece osvícené měsíčním světlem.  
Rys si sedl těsně ke mně a klidně a pozorně se díval směrem k temně černému lesu. Bylo mi zatěžko 
vstát a pokračovat v cestě. Prošla jsem louku mokrou od rosy a opět se ponořila do stínu lesa. Občas 
to ve tmě zachrastilo, určitě bylo na cestách hodně malých zvířat. Rys se mi tiše držel při boku, možná 
pořád ještě myslel, že jsme na lovu. Stezka vedla půl hodiny lesem a já musela jít pomalu, protože na zem 
dopadalo jen slabé měsíční světlo. Zakřičel sýček a jeho hlas nezněl o nic strašidelněji než hlas jiného 
zvířete. Přistihla jsem se, že našlapuji obzvlášť opatrně a potichu. Nemohla jsem jinak, něco mě k tomu 
nutilo. Když jsem konečně vyšla z lesa, začínalo svítat. Matný jas se míchal se světlem zapadajícího 
měsíce. Cesta do kopce teď vedla mezi klečí a azalkami, v pološeru vypadaly jako velké a malé šedé 
hroudy. Občas se mi pod nohama uvolnil kámen a skoulel se přes hrbolky do údolí. Když jsem dosáhla 
nejvyššího bodu, sedla jsem si na malou skálu a čekala. Kolem půl páté vyšlo slunce. Čerstvý vítr se 
zatočil a projel mi vlasy. Šedorůžové nebe se zbarvilo oranžovou a ohnivě červenou barvou. Byl to první 
východ slunce, který jsem v horách zažila.“



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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