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OBSAH 
Sada obsahuje 6 maňušiek (4 z nich sú obojstranné s dvoma odlišnými výrazmi tváre), CD AUDIO MP3 
s kompletnými nahrávkami 2 rozprávok hudby i dialógov. CD obsahuje libreto s textami rozprávok, 
pedagogický návod s činnosťami na precvičovanie pocitov a obrázky na vymaľovanie. 
Divadelné predstavenie rozprávok s použitím maňušiek umožňuje deťom objavovať „pocity” za účelom 
ich následného rozpoznávania. Približná dĺžka rozprávky je asi 10 minút. CD obsahuje nahrávky v 
niekoľkých jazykoch, čím sprístupňuje učenie cudzích jazykov. CD umožňuje vychovávateľovi urobiť 
predstavenie rozprávok bez toho, aby ich musel porozprávať. Stačí len pustiť CD AUDIO a pohybovať 
maňuškami podľa scenára libreta! Tak jednoduché a tak praktické! 
 
POKYNY NA POUŽÍVANIE A KULISY 
V librete sú všetky pokyny, týkajúce sa priestoru z pohľadu spoza kulís do hľadiska, tvárou k divákom.  
Textové dialógy predstaviteľov, ktorí sa objavujú na javisku po pravej strane a ktorí sú nastoknutí na 
pravej ruke,  sú v librete posunuté smerom doprava. 
 
Spôsob pridržiavania maňušiek, aby sa nimi dalo čo najviac pohybovať, je umiestením palca do jednej 
z rúk maňušky, prostredníka a ukazováka do hlavy, prstenníka a malíčka do jej druhej ruky. Pohyby 
maňušiek umožňujú vyjadriť  veľa citov. Napríklad: 

- rukami: sa tlieska,  zdraví,  hladká, rýchlymi pohybmi sa vyjadruje radosť a vzrušenie, s rukami 
zakrývajúcimi tvár plač, atď.  

- hlavou: sa hovorí, prikyvuje na súhlas, atď. 
- telom: sa zamieta prostredníctvom kývania zo strany na stranu. 

 
Odporúča sa pozorne si prečítať v librete jednotlivé rozprávky a tiež si vypočuť predstavenie nahraté na 
CD AUDIU. Urobte si generálku predstavenia rozprávky len s maňuškami, prv než urobíte jej inscenáciu.  
 
Predstavenie sa bude môcť tiež urobiť bez nahovoreného CD, len s čítaním textu libreta.  
 
Kulisy “Marta a Pupi v lunaparku”: 
Kulisy sú rovnaké počas celého predstavenia. V pozadí vidieť prostredie lunaparku, v ktorom sa evokujú 
tieto obrázky: vľavo kolotoč, v strede a napravo stánok s pukancami. 
 
Kulisy „Polienko spoznáva pocity”: 
Kulisy sú rovnaké počas celého predstavenia. V pozadí vidieť slnečnú prírodnú krajinu: lúku s niekoľkými 
stromami, kríky a vidiecky dom v pozadí.  
 

 
TEORETICKÝ ÚVOD 
Prvoradým cieľom tohto didaktického materiálu je poskytnúť vychovávateľovi nástroj na prácu v triede, 
ktorej cieľom je rozpoznávanie citov. 
Považujeme za veľmi dôležité, aby dieťa poznalo farby, čísla, písmená, atď. Rovnako dôležité je 
aj vedieť, ako sa volá to, čo cítime. Pomenovať niečo, čo nevidieť, ale sa to pocíti, je veľmi zložité. O 
to viac, keď pre deti to, čo nie je zhmotnené, neexistuje.  
Vedieť, čo cítime a rozpoznať, čo cítia iní, je podstatné pre spolunažívanie.  
 
Zo širokého zoznamu citov a pocitov sa budeme zaoberať s tými, ktoré považujeme za základné, ako sú: 
radosť, smútok, hnev, prekvapenie, strach a hanba. Znázornenie každého z týchto citov grafickým 
symbolom, nám dáva možnosť pomôcť najmenším deťom pri ich stotožnení. 

 
 

CITY SYMBOLY 

Radosť Slnko 
Smútok Oblaky s kvapkami vody 
Hnev Blesky 
Prekvapenie Dar v škatuli 
Strach Strašidlo 
Zahanbenie Slnko medzi mrakmi 
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CVIČENIA NA VYJADRENIE CITOV A POCITOV 
 
K libretu sú pripojené karty so symbolmi citov a pocitov na realizáciu navrhnutých činností. Odporúča sa 
urobiť z nich fotokópie a zväčšiť obrázky, tým sa uľahčí ich používanie. 
 
1. Pridružiť symbol k citu, či pocitu 

a) Ukazovať karty so symbolmi citov a pocitov jednu za druhou a pridružovať ich k maňuškám: deti 
sa snažia uhádnuť, čo predstavuje každá z nich. Príklad: pridružiť obrázok „dar v škatuli”  
k maňuške, ktorá má rovnaký symbol na svojom oblečení a na tvári má výraz prekvapenia. 

b) Položiť všetky karty so symbolmi smerom nahor a požiadať jedno dieťa, aby si vybralo jednu 
z kariet. Zároveň si prizve jedného spolužiaka, ktorý sa bude snažiť mimikou vyjadril tento pocit. 

 
2. Pridružiť k jednotlivým vetách cit, či pocit 
Obťažnosť 1 

Vychovávateľ prečíta vety a vyjadrí príslušné city, či pocity a položí nižšie uvedené otázky.  Deti budú 
musieť odpovedať,  čo si myslia, že cíti daná osoba: spokojnosť, smútok, atď. 

Obťažnosť 2 

 Vychovávateľ prečíta vety bez vyjadrenia citu, či pocitu a položí nižšie uvedené otázky. Deti budú 
musieť  odpovedať, čo si myslia, že cíti daná osoba: spokojnosť, smútok, atď. 

Ako sa cíti chlapec alebo dievča, ktoré hovorí…? 
 

1. „Moja najlepšia kamarátka bude u nás spať.” (radosť) 
2. „Pokazila sa mi  moja najobľúbenejšia hračka.” (smútok) 
3. „Sestra mi zjedla olovrant.” (hnev) 
4. „Praskol mi balónik.” (prekvapenie) 
5. „Pes na mňa breše veľmi zúrivo.” (strach) 
6. „Roztrhli sa mi nohavice a vidieť mi spodné gate.” (zahanbenie) 
7. „Mám narodeniny.” (radosť) 
8. „Vypli prúd a nič nevidím.”(strach) 
9. „Jedno dievča z našej triedy ma pobozkalo.” (zahanbenie) 
10. „Učiteľka ma pochválila za moju prácu.” (radosť) 
11. „Otvorila som zásuvku učiteľovho stola a prichytili ma pritom.” (prekvapenie) 
12. „Moja kamarátka sa so mnou nerozpráva.” (smútok). 
13. „Zomrel môj domáci miláčik.”(smútok) 
14. „Pozvali ma na oslavu narodenín.” (radosť) 
15. „Predbehli ma v rade.”(hnev) 
16. „Stratil som ruksak.” (strach) 
17. „Šteklia ma.” (veselosť) 
18. „Nedovolia mi, ísť sa hrať.” (smútok) 
19. „Kamarát mi dal podnožku.” (hnev) 
20. „Nemám narodeniny a dostal som dar.” (prekvapenie) 
21. „Išiel som sám po schodišti nášho domu a zrazu svetlo zhaslo.” (strach) 
22. „Šmykol som sa na banánovej šupke pred mojimi kamarátmi a všetci sa smiali.” (zahanbenie) 

 
 
3º Predstaviteľ rozprávky  a otázka 
Vychovávateľ ukazuje maňušku a dáva jej krstné meno, pritom vždy mení meno, aby deti vytvárali nové 
príbehy. 
 
Obťažnosť 1 

Pri položení otázky  treba ukázať maňušku: 
„Čo sa stalo ... (Ľubovi), že je smutný?” 
Deti si vymýšľajú situácie, ktoré ich privedú k vyjadreniu takého pocitu, či citu. 
 
Obťažnosť 2 

Pri položení otázky treba ukázať maňušku: 
„Čo sa stalo ... (Ľubovi)?“ 
Deti rozpoznajú cit, či pocit a vymýšľajú situácie, ktoré ich môžu viesť k vyjadreniu tohto citu. 
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POLIENKO spoznáva pocity 
 

 

Ľavá ruka: Pravá ruka: 

POLIENKO MARTA (RÚŽOVÉ oblečenie): spokojná/smutná 

 DANIEL (ČERVENÉ oblečenie): nahnevaný/spokojný 

 VIKTOR (MODRÉ oblečenie): vystrašený/ zahanbený 

 PES 

 
 

PRVÁ SCÉNA 
 

Ľavá ruka Pravá ruka 

POLIENKO MARTA (ružové oblečenie) 
 

(Hudobný sprievod na predstavenie postavy POLIENKO.) 
(Na scénu so zatiahnutou oponou po ľavej strane prichádza doprostred javiska POLIENKO.) 
 
POLIENKO: Dobrý deň, kamaráti! (Reakcia divákov.) Ako sa máte? Dobre? 
Rád by som vám porozprával niečo o krajine, odkiaľ pochádzam. Volá sa Drevená krajina a vždy sa tam niečo deje. 
Žijem tam s rodičmi a súrodencami. Mám veľa kamarátov a spoločne s nimi vyrábame veľa krásnych a užitočných 
vecí: dvere, okná, nábytok, lyžice, hračky ... skrátka čokoľvek, čo nás napadane.  
Veru, v našej krajine je veľmi veselo. Keď sa u nás stretnú dvaja kamaráti, tak sa pozdravia: „Ahoj, koreň.“ Keď 
urobím niečo vydarené, moji rodičia sa na seba pyšne pozrú a hovoria: „Ten chlapec nie je žiadny drevák!“ A ja sa 
cítim výborne. Inokedy, keď si počínam rovnako ako môj otec, hovoria: „Jablko nepadlo ďaleko od stromu.“ A keď 
urobím niečo odvážne, vravia: „Ten je vykresaný z tvrdého dreva!“  
Uvedomujem si, že keď sa mi to stane, cítim niečo zvláštne. Ale kamaráti moji, jedna vec mi naozaj robí starosti: aj 
rodina, aj priatelia sa vždy tvária rovnako, nevýrazne ako dajaké „drúky“, teda bez akéhokoľvek výrazu na tvári.  
Preto som sa rozhodol, že pôjdem do sveta a zistím, či aj inde sa deje to isté. Povedali mi, že v Človečej krajine je na 
tvárach ľudí vidieť to, čo cítia. Teda ich pocity ... , ktoré im menia výraz tváre. Tak teda ... kamaráti moji, tam sa ja 
poberám! 
 
(Zaznie vírenie bubnov, opona sa otvára a POLIENKO sa nachádza v Človečej krajine s vidieckym pozadím.) 
(Potichu, akoby bol trochu vyľakaný a tvárou k divákom.) 
 
POLIENKO: Dobre teda, už som tu, ale neviem, čo ma tu čaká. Veru neviem ako rozpoznám niečo, čo som nikdy 
predtým nevidel. 
 
(Polienko opúšťa javisko po ľavej strane a na pravej strane sa nachádza Marta, trochu zhrbená a so smutným 
výrazom tváre.) 
 

MARTA: (Fňuká.) Aká smola! Šaty sa mi zachytili na skale a kvôli tomu prídem neskoro do školy. „Áááá, 
ááá" (Fňukajúce dievčatko sa bezúspešne snaží uvoľniť si sukňu.)  

 
(Za sprievodu hudby sa po ľavej strane javiska objavuje POLIENKO a blíži sa k Marte.) 
 
POLIENKO: (Predstiera kašeľ.) Ehmm, Ehmm,..... Ahoj, volám sa Polienko. Čo sa ti stalo? Môžem ti nejako 
pomôcť? 

 
MARTA: (Smutná.) Ahoj Polienko. Ja som Marta. Nemôžem pokračovať vo svojej ceste, pretože sa mi na 
skale zachytili šaty a prídem preto neskoro do školy. Som smutná, lebo nech robím, čo robím, sama si s tým 
neporadím. 

 
POLIENKO: Ja ti pomôžem. Skúsime to obaja spoločne a uvidíš, že sa nám to podarí. Ale musíš mi pomôcť, pretože 
neviem, či to sám zmôžem. Skúsime potiahnuť naraz, keď poviem tri: Raz, dva a ... tri! (POLIENKOVI sa podarilo 
uvoľniť Martinu sukňu. 
 
(Za sprievodu hudby maňušku Martu otočíme a výraz jej tváre sa zmenil na veselý.) 
 

MARTA: (Spokojná.) Podarilo sa nám to, Polienko! Ďakujem ti. Aká som rada!.... Teraz už iste prídem 
včas do školy a tam nás pani učiteľka naučí veľa nových vecí! 
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POLIENKO: Ja budem pokračovať vo svojej ceste. Ešte je toho veľa, čo musím objaviť v tejto krajine. Som veľmi 
rád, že som ťa spoznal. Dovidenia!  
 

MARTA: (Spokojná.) Dovidenia Polienko! (Dievčatko odchádza po pravej strane.) 
 

(Hudba 5¨) 
 

DRUHÁ SCÉNA 
 

 
Ľavá ruka Pravá ruka 

POLIENKO DANIEL (červené oblečenie) 
 
POLIENKO: To som zvedavý, či tu nájdem viac kamarátov … (Zastaví sa a obráti sa k divákom, reakcia publika.) 
Ej! Koľko je tu ľudí! Čo tu len robia? 
 
(Po pravej strane sa objaví na javisku učupený DANIEL. POLIENKO sa obracia k divákom a pritom sa potkne.) 

 
POLIENKO: Oj! Prepáč. Ahoj, ja som Polienko (Pozerá sa na DANIELA.) Čo tu vysedávaš? 

DANIEL: (Nahnevaný.) (Posmieva sa a opakuje to, čo povedalo POLIENKO.) „Ahoj, ja som Polienko”, 
„Ahoj, ja som Polienko.”  

POLIENKO: Ty sa voláš Polienko? Rovnako ako ja?  
DANIEL: (Nahnevaný.) Nieee, volám sa Daniel, ale nemám chuť púšťať sa do reči, pretože som 
nahnevaný. 

POLIENKO: Dobre, dobre… a na čo sa pozerajú všetci títo ľudia? Ja totiž prichádzam z Drevenej krajiny a nikdy 
som nič podobného nevidel. 

DANIEL: (Nahnevaný a kričiac.) Čo by to bolo? (Ukazuje na divákov.) Je to súťaž „kto hodí najďalej 
polenom”. 

POLIENKO: Čože? 
DANIEL: (Nahnevaný.) … Ide o hádzanie polenom a vyhrá ten, kto hodí najďalej. 

POLIENKO: Ahá, dobre, už to chápem! Ale, ale nerozumiem tomu, prečo sa tak tváriš?  
DANIEL: (Nahnevaný.) Som nahnevaný, už som ti to povedal. 

POLIENKO: A to čo znamená? 
DANIEL: (Nahnevaný.) Že som zúrivý, mrzutý a nasrdený... 

POLIENKO: A prečo sa tak cítiš? 
DANIEL: (Nahnevaný) Pretože teraz som na rade v hádzaní. Celý rok som v záhrade trénoval a zlomilo sa 
mi poleno a nemôžem hádzať. Ako by si sa cítil, keby ti zostaval len jeden hod a ty by si ho nemohol 
urobiť? 

POLIENKO: Neviem, pretože som nikdy nič také necítil, ale mám taký dojem, že to asi nie je veľmi príjemné. Ak 
chceš, pokúsim sa ti pomôcť. Môžeš hodiť mňa. Ja budem tvojim novým polienkom! 

DANIEL: (Nahnevaný.) To nebude fungovať. 
 

(POLIENKO pristúpi k Danielovi a pohladí ho.) 
 
POLIENKO: Nebuď taký tvrdohlavý. Možno to vyjde. 

DANIEL: (Nahnevaný.) Dobre teda, hádam, keď to skúsim, nič nestratím. A ešte k tomu ma necháš na 
pokoji. 

 
(DANIEL vezme do ruky POLIENKO namieri a hodí smerom doľava. Znie kúzelná hudba, maňušku otočíme a vidieť 
jej veselú tvár. DANIEL poskakuje a kričí.) 
 

DANIEL: (Spokojný.) Hurá, hurá, hodil som najďalej ! Mám veľkú radosť a  som veľmi spokojný.  
 

(Po ľavej strane opäť prichádza POLIENKO). 
 

POLIENKO: Neuveriteľné, Daniel, ty si ma ale hodil, letel som ako vták, bolo to úžasné... Ďakujem, kamarát! 
 
(DANIEL odchádza po pravej strane) 
 
(Hudba) 



 SK 
 

TRETIA SCÉNA 
 

Ľavá ruka Pravá ruka 

POLIENKO VIKTOR (modré oblečenie)  
PES 

 
(Hudba sprevádzajúca predstavenie postavy. POLIENKO napodobňuje chodenie smerom doprava, ale stojí na tom 
istom mieste.) 
 
(Počuť brechot psa, sprava prichádza trasúci sa chlapec a zostane nehybne stáť uprostred javiska.) 
 
POLIENKO: (Reakcia divákov.) Čo je tomuto chlapcovi? Je spokojný? Nahnevaný? Smutný?  
Čóóó?... Že má strach? Z čoho? Zo psa?... Tak mu pomôžem! 

VIKTOR: Uf! Ahoj! Kto si ty? Môžeš mi pomôcť? 
POLIENKO: Áno, upokoj sa. Som tvoj nový kamarát a volám sa Polienko. Teraz uvidíš, ako presvedčím toho psa, 
aby šiel za mnou! 

VIKTOR: Uf, ja radšej pôjdem, radšej to ani nechcem vidieť! Bojím sa toho psa… 
 
(Viktor odchádza po pravej strane javiska. Ďalej je počuť brechot psa.) 
 
POLIENKO: Hej! Psíček, poď sem, pozri sa na toto polienko! (Hľadí na divákov.) Psy sa určite radi hrajú s 
polienkom. 
 
(PES sa objaví po pravej strane a rýchle ide za POLIENKOM. Obaja spolu zmiznú po ľavej strane.) 
 
(Viktor sa objavuje na javisku po pravej strane a zakrýva si oči.) 
 

VIKTOR: (Ustrašený.) (Reakcia divákov.) Už odišiel ten pes? Neodvážim sa ani pozrieť! Polienko, ty si ty 
dobrý kamarát! Oslobodil si ma od neho. 

 
(Po ľavej strane prichádza POLIENKO.) 
 
POLIENKO: (Hľadí na chlapca, ktorý je naďalej nehybný.) Upokoj sa kamarát, ten pes sa chcel len hrať!  
 
(Viktorov výraz tváre sa mení a je zahanbený.) 

 
VIKTOR: (Zahanbený.) No ale, takáto hlúposť! Bol som taký vydesený! Ďakujem ti. Neuvedomil som si, 
že ten pes sa chcel len hrať ... Teraz sa hanbím, že som taký bojko. Musím priznať, že som stál ako 
ochromený. Nemohol som sa ani pohnúť. Hoci, keby som bol utekal, hádam, by to bolo bývalo horšie. 

POLIENKO: Vieš čo? Ja si myslím, že som mal tiež strach, ale prešiel ma, keď som uvidel, ako sa ten pes odo mňa  
vzďaľoval a bežal za motýľom. Je zaujímavé, ako sa zmenil výraz tvojej tváre. Teraz už máš červené líca a myslím si, 
že je to, čo ty nazývaš „hanbou". No veru, ale som sa toho veľa naučil o pocitoch! 

VIKTOR: (Zahanbený.) Veľmi pekne ti ďakujem za to, že si ma naučil nemať strach z vecí, ktoré 
nepoznám. Teraz sa už psa nebojím a môžem sa s ním pohrať a stať sa jeho kamarátom. Dovidenia! Idem za 
ním. 
 

(Chlapec odchádza po pravej strane.) 
(POLIENKO tvárou obrátenou k divákom.) 
 
POLIENKO: No veru, je pravda, že v Človečej krajine som objavil mnoho rôznych pocitov: radosť, smútok, hnev, 
strach a hanbu. Dalo by sa povedať, že sa tu žije veľmi v-z-r-u-š-u-j-ú-c-o a ja nie som na to zvyknutý .... už som 
veeeľmi unavený. Takže sa vrátim späť do svojej krajiny a vyrozprávam všetky tieto zážitky rodine a kamarátom. 
(Reakcia divákov.) Ahojte kamaráti a opäť dovidenia! 
 
(Padá opona) 
 

KONIEC 
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Marta a pes Pupi v lunaparku 
 

Ľavá ruka: Pravá ruka: 

PUPI (PES) MARTA (RÚŽOVÉ oblečenie): spokojná/smutná 

DANIEL (ČERVENÉ oblečenie): nahnevaný/veselý SÁRA (ZELENÉ oblečenie): prekvapená/spokojná 

MARTA (RÚŽOVÉ oblečenie): spokojná/smutná VIKTOR (MODRÉ oblečenie): ustrašený/ zahanbený 

VIKTOR (MODRÉ oblečenie): ustrašený/zahanbený  

 

 
PRVÁ SCÉNA 

 
 

Ľavá ruka Pravá ruka 

PUPI (pes) MARTA (rúžové oblečenie) 

 
(Znie úvodná jemná hudba. Opona je zatiahnutá a po ľavej strane prichádza PUPI.) 
 
PUPI: Ahoje deti! (Reakcia divákov.) Som Pupi, Martin plyšový psíček. Ona ma vždy berie so sebou všaaade, kam 
ide: do školy, k lekárovi, na cesty... Marta ma vždy objíma, keď je vyľakaná. Ako v ten deň, keď sme videli jeden 
film, z ktorého išla hrôôôza.  
Vždy spím pri jej nohách, lebo keď som blízko, cíti sa veľmi bezpečne a spokojne. Marta má viac kamarátov, a keď 
sa s nimi hrá, nechá ma oddychovať vo veľmi pohodlnej pohovke, alebo na jej posteli. No dobre, niekedy aj na zemi, 
ale vždy sa po mňa vráti. 
Zažili sme veeeľa vecí. Chcete, aby som vám porozprával, čo sa nám stalo jedného dňa, keď sme šli do lunaparku? 
Tak počúvajte… 
 
(Zvuková atmosféra lunaparkového prostredia, kolotočová hudba, atď. Kulisy sú navrhnuté v prílohe. PUPI zmizne 
za oponou a opona sa otvára.)  
(Po pravej strane prichádzajú MARTA a PUPI: MARTA drží v pravej ruke PUPIHO, ktorého máme na ľavej ruke.) 
 

MARTA: (Spokojná.) Mám veľkú chuť povoziť sa na kolotoči, Pupi! (MARTA poskakuje od radosti.) Som 
netrpezlivá, nervózna a veeeeľmi vzrušená. (Marta sa trasie od nedočkavosti.) 
(Zvnútra znejúci hlas: „Lístok, prosím.”)  

MARTA: (Spokojná.) Nech sa páči. (MARTA a PUPI odchádzajú z javiska po pravej strane.)  
 
(V pozadí znie kolotočová hudba.) 
 

DRUHÁ SCÉNA 
 

Ľavá ruka Pravá ruka 

DANIEL (červené oblečenie) 
MARTA (rúžové oblečenie) 

SÁRA (zelené oblečenie) 
VIKTOR (modré oblečenie) 

 
(DANIEL a SÁRA prichádzajú naraz, ale každý z nich z inej strany.) 
 

SÁRA: (Prekvapená.) Pozri Daniel, to je Marta na kolotoči! A sedí na červenom koníkovi! (Spokojná kričí.) 
Ahoooj Martaaa! (Prekvapená.) Videla si, ako rýchlo sa kolotoč krúti, Daniel? Ajajáj! 

DANIEL: (Nahnevaný.) Áno, ale určite je celá vyľakaná. 
SÁRA: (Prekvapená.) Nemyslím, Daniel, ona je veľmi odvážna. Počúvaj, Daniel, čo ti je? 

DANIEL: (Nahnevaný.) Som veľmi, ale veľmi nahnevaný. 
SÁRA: (Prekvapená.) Ale, ako to? Ako je to možné? Ako môže byť niekto nahnevaný v lunaparku? 

DANIEL: (Nahnevaný.) Lebo moja mama mi nechce kúpiť cukrovú vatu. Hovorí, že budem mať z nej deravé zuby. 
(Zaznie hlas Danielovej matky: „Poďme, Daniel, tvoja sestra chce ísť jazdiť na autodróme.”) 

DANIEL: (Nahnevaný.) Zbohom Sára, musím ísť, čo to len chce moja mama! (Odchádza po ľavej strane javiska.)  
(SÁRU otočíme.) 

SÁRA: (Spokojná.) Zbohom, Daniel! ... (Hladí na divákov.) Počkám na Martu, aby som sa opýtala, ako bolo 
na kolotoči! A potom naň pôjdem aj ja. Neviem sa dočkať! 
 

(Hudba 7¨) 



 SK 
(MARTA –Spokojná vyjde po ľavej strane na javisko bez svojho psíka.)  
 
MARTA: (Spokojná.) Sára, bolo to úžasné! Kolotoč sa točil veľmi rýchlo a môj koník stúpal najvyššie. Neboj sa, ak 
pôjdeš na kolotoč, sadni si na červeného koníka.  

SÁRA: (Spokojná.) Ale mne sa páči viac zelený. 
MARTA: (Spokojná.) Súhlasím, zelený je tiež super, ale určite nestúpa tak vysoko ako červený.  
( MARTU a SARU otočíme doprava, oni počúvajú hlas spoza scény.) 
(Hlas spoza scény: „Sára, už si na rade.”) 

SÁRA: (Spokojná.) Dobre, Marta, už musím nastúpiť, potom sa uvidíme. (Odchádza po ľavej strane.) 
MARTA: (Spokojná.) Ahoj Sára!  
 
(Obrátime MARTU.) 
MARTA: (Smutná.) A Pupi? Kde je môj psík? (Oslovuje divákov.) Videli ste ho? 
 
(Hudba 5¨) 
 
(Po pravej strane prichádza vyľakaný VIKTOR.) 

VIKTOR: (Vystrašený.) Ahoj Marta! Aký strach som prežil vo vlaku strigy! Bola tam straaašná tma! A keď 
som to vôbec nečakal... vyletela jedna striga, ktorá ma bila metlou po hlave! (Pozerá priamo na Martu.) 
Nevyzeráš dobre, Marta. (Reakcia divákov.) Že Marta nevyzerá dobre? Čo ti je?   

MARTA(Smutná.) Stratila som Pupiho. Môjho psíka Pupiho. Bez neho nebudem môcť zaspať. 
VIKTOR: (Vystrašený.) Ale neboj sa, nájdeme ho. Pomôžem ti ho hľadať. (Obaja odídu po ľavej strane.) 

(Hudba 15¨) 
 

TRETIA SCÉNA 
 

Ľavá ruka Pravá ruka 

DANIEL( červené oblečenie) 
MARTA (rúžové oblečene) 

SÁRA (zelené oblečenie) so psíkom PUPIM 
VIKTOR (modré oblečenie) 

 
(Po pravej strane prichádza na javisku prekvapená SÁRA a nesie psíka PUPIHO a veselý DANIEL prichádza po 
ľavej strane.) 
 

SÁRA: (Prekvapená.) Daniel, pozri akého psíka som našla na kolotoči. Je veľmi milučký!  
DANIEL: (Veselý.) Mne je ten psík nejako povedomý… Nie je to Pupi, Martin psík?  

SÁRA: (Prekvapená.) Je to dosť možné, asi máš pravdu Daniel. Pohľadám ju a opýtam sa jej. 
DANIEL: (Veselý.) Počkaj, opýtam sa mamy, či mi dovolí ísť s tebou.... 
(Obaja odchádzajú po pravej strane.) 
 
(Lunaparková hudba)  
 
(Naraz po ľavej strane prichádzajú smutná MARTA a ustrašený VIKTOR.) 
 

VIKTOR: (Ustrašený.) Neboj sa Marta. Uvidíš, že nájdeme Pupiho. Ale poďme rýchlo odtiaľto preč, stmieva 
sa, lunapark sa vyprázdňuje a začínam mať strach. 
MARTA: (Smutná.) Hľadali sme všade a niet ho (Trasie sa.) Oh… Čo budem robiť bez PUPIHO? 

VIKTOR: (Ustrašený.) Možno ti vypadol medzi koníky alebo na niektorej z atrakcii, na ktorých si bola. 
Okrem toho sme to povedali všetkým ujom, ktorí ich čistia, že ak ho nájdu, aby ho pre teba odložili. A ak nie, vždy ti 
kúpia druhého…  
MARTA: (Smutná.) Pupi je ne-na-hra-di-teľ-ný! Určite ho niekto našiel a odniesol si ho domov.(Hovorí plačlivo.) 
Už ho nikdy neuvidím! 

VIKTOR: (Ju objíma.) Neplač Marta, určite ho nájdeme. Máš nejakú fotku s Pupim? Zhotovíme plagáty 
a polepíme ich po celom meste.  
MARTA: (Fňuká.) Samozrejme, že mám...  

VIKTOR: (Ustrašený.) Poďme k vám, zhotovíme tie plagáty a všade ich vylepíme. 
(MARTA a VIKTOR odchádzajú po pravej strane.) 
(Hudba 5¨) 
 

ŠTVRTÁ SCÉNA 
 

 

Ľavá ruka Pravá ruka 

DANIEL (červené oblečenie) so psíkom PUPIM MARTA (rúžové oblečenie) 

 
(Po ľavej strane prichádza DANIEL so psíkom PUPIM.) 



 SK 
 
DANIEL: (Veselý.) Doparoma! Mal som dojem, že počujem Martin hlas. Sára mi tu nechala psíka, že ak by som ju 
uvidel, aby som jej ho dal. (Reakcia divákov.) Deti, vy ste ju videli? Pomôžete mi ju zavolať? Nechám tu psíka 
Pupiho opretého. Súhlasíte? Tak na tri 1, 2 , 3… Martaaa, Martaaaa. 
 
(Obrátime DANIELA.) 
 
(Z pravej strany prichádza MARTA vyjadrujúca smútok.) 
 
DANIEL: (Nahnevaný.) Marta, konečne som ťa našiel! Sára a ja sme ťa hľadali po ceeelom lunaparku. Tvojou vinou 
som zmeškal v telke kreslený film, ktorý som chcel vidieť. 

MARTA (Smutná.) Nebuď taký, Daniel. Stratila som Pupiho a idem domov pripraviť plagáty, ak by ho niekto 
našiel. Viktor ma už čaká. 

 
(Plače ešte viac a odchádza z javiska po pravej strane.) 
 
DANIEL: (Nahnevaný.) Marta, vráť sa. Nebuď plačko a otvor poriadne oči. 
(Po pravej strane prichádza MARTA so smutným výrazom, ale keď zbadá PUPIHO, jej výraz sa zmení na šťastný.) 

MARTA: (Spokojná.) Ale, čo to vidím? Nemôžem tomu uveriť! (Pristúpi k PUPIMU.) Pupi, akú mám len 
radosť! (Hlasne ho bozkáva.) „Mua, mua, mua.” Daniel, ďakujem ti! Kde si ho našiel? 

DANIEL: (Nahnevaný.) Našla ho Sára na kolotoči. Spadol ti tam. Keď mi ho ukázala, hneď som ho spoznal. Bol to 
tvoj Pupi. 

MARTA: (Spokojná.) Nevieš si predstaviť Daniel, aký je Pupi pre mňa dôležitý. Nebuď taký ufrflaný. Za 
odmenu ťa zajtra so Sárou pozývam k nám na oslavu. 

(Otočíme DANIELA.) 
DANIEL: (Veselý.) No toto!..... Myslím, že je to výborný nápad. 
 
(Všetci traja odchádzajú naraz z javiska.) 
(Hudba 15¨) 

 
PIATA SCÉNA 

 
 

Ľavá ruka Pravá ruka 

VIKTOR (modré oblečenie) 
PUPI (psík) 

MARTA (rúžové oblečenie) 

 
(Po pravej strane prichádza spokojná MARTA a po ľavej strane ustrašený VIKTOR.) 

 
VIKTOR: (Ustrašený.) Marta, musíme čím skôr urobiť plagáty. Keď si pomyslím na chudáka Pupiho, že trávi celú 
noc v lunaparku, ide na mňa hrôza… 

MARTA: (Spokojná.) Prestaň si robiť starosti, Viktor. Daniel a Sára našli Pupiho a je zdravý a v poriadku 
doma. 

VIKTOR: (Ustrašený.) Našťastie, určite si teraz veľmi spokojná. 
MARTA: (Spokojná.) Máš pravdu. A ešte ti chcem poďakovať, pretože si mi veľmi pomohol a zachoval si sa 
ako dobrý kamarát, pre mňa v tak ťažkej chvíli … MMMUA! 
 

(MARTA pristupuje k VIKTOROVI a pobozká ho. VIKTOR sa tvári zahanbene.) 
 
VIKTOR: (Zahanbený.) Oj!...Nikdy ma nikto nepobozkal, Marta. 

MARTA: (Smeje sa.) Chi, chi, chi dobre, dobre, tiež ti chcem povedať, zajtra oslávime, že sme Pupiho našli. 
Urobím u nás oslavu a pozývam ťa na ňu. (Reakcia divákov.) A vás deti, tiež pozývam. Chcete prísť? 
 

(Opona sa zaťahuje) 
(Hudba 5¨) 
 
(Medzi závesmi opony sa objaví PUPI.)  
PUPI: Tak, čo deti, čo poviete? To ale bolo dobrodružstvo, čo sme zažili v lunaparku! Dúfam, že sa vám páčilo. 
Nabudúce vám porozprávam viac príbehov Marty a jej kamarátov. Srdečne vás všetkých zdravím a do skorého 
videnia! 
(PUPI odchádza z javiska za oponu.) 
 

KONIEC 












