
Lekce č. 10    Jak se Drápek málem otrávil 

scénář pro dramatizaci 

 

postavy: Drápek 

      Fousek 

      Čertík 

      Doktor   

· Drápek celý den velmi tvrdě pracuje (pobíhá sem a tam a předvádí nějakou činnost – 

uklízí, zametá cestičky, stříhá a zalévá keře) 

· Sluníčko pálí a je velké teplo (otírá si pot z čela a ztěžka dýchá, má žízeň, ale nemá co 

pít) 

· Začíná ho bolet hlava (naznačuje bolest a začne fňukat nahlas):  

„Co mám dělat, bolí mě hlava a za chvíli začne zápas! Au, au, au!“ 

· Přichází Fousek a ptá se: „Co je ti?“  

· „Není mi dobře, bolí mě hlava“ odpovídá Drápek (drží se za hlavu, naznačuje bolest) 

· „No, nazdar! Bez tebe se fotbal nedá hrát? Vždyť jsi brankář!“ (Fousek má strach a 

naznačuje bezradnost a zoufalství). „Co budeme dělat?“ 

· „Hele, já mám nápad. Půjdu domů a vezmu si tatínkův prášek na bolest! Pro jednou se 

nic nestane“ povídá Drápek (tváří se hned veseleji, má radost ze svého nápadu) 

· „Ty jsi hlavička! Tak já pádím na hřiště! Za chvíli se uvidíme!“  Raduje se Fousek 

z vyřešení problému a běží pryč (naznač běh a pryč ze scény) 

· „Kam ty prášky taťka asi dal?“ přemýšlí Drápek nahlas (udiveně přemýšlí a kroutí 

hlavou) 

· „Hele, tamhle nahoru! Proč je dal tak vysoko. Vždyť tam ani nedosáhnu!“ diví se 

Drápek (raduje se a bere si židli a natahuje se pro krabičku nahoru na skříň) 

· „ Jeden prášek 2 krát až 3 krát denně“ čte nahlas Drápek (stojí na židli a čte) 

· „Vezmu si jich radši víc, ať ta bolest rychle přejde.“ (nasype si hrst tabletek a rychle je 

rozkouše a spolkne) „Brrr, to nebylo dobré !“ (zašklebí se a otře si pusu) 

· Ostatní jsou na hřišti, zápas by měl už začít (Fousek, Čertík a Doktor skandují a pokřikují) 

„Hoši do toho! Nebojte se ničeho! Jsou to jenom červi, patří do konzervy“  

· „Už by měli začít! Kde je Drápek? Neviděli jste Drápka? Bez Drápka nemůžeme hrát? 

(F+Č+Do  skandují a při tom se překřikují a dohadují ) 

· „Já pro něj doběhnu! Asi něco doma zapomněl!“ povídá Čertík (a rychle odbíhá za 

Drápkem) 

· (Drápek leží doma na zemi a nehýbá se.) 



· „Drápku, Drápku, co je! Vstávej!“ křičí Čertík (cloumá s Drápkem, nemůže ho probudit) 

· (Drápek se jen zlehka pohne, nadzdvihne se na rukách a zase klesne na zem.) 

· „Doktore, Doktore!“(Čertík letí za Doktorem a třese s ním a křičí na něj) 

 „Je zle, Drápkovi je zle! Pomozte!“  

· (Všichni běží k Drápkovi.) 

· (Doktor bere prázdnou krabičku od léků a zatřese s ní) „No nazdar! Je to prázdné! 

·  „Co s ním je?“ ptá se Fousek (ustrašeně, ruce sepnuté)  

· „Uzdraví se, Doktore?“ ptá se Čertík (polekaně) 

· „Musí do nemocnice! Honem!“ Křikne rázně Doktor 

· (V nemocničním pokoji.) 

· „Kde to jsem?“ Drápek se probírá (udiveně se rozhlíží) 

· „Kde bys byl. V nemocnici.“ (D + F)  

· Museli jsme ti vypumpovat žaludek.“ Povídá moudře Doktor. (Sklání se nad Drápkem a 

pokyvuje hlavou) 

· (Čertík a Fousek stojí ustaraně zkroušeně opodál.)  

· „ A neumřu?“ ptá se Drápek (ustrašeně, nadzdvihne se na předloktí) 

· „No, měl jsi na mále?! Opravdu jsi mohl umřít! Ty nevíš, že každý lék má svoje 

dávkování? Že to nejsou žádné lentilky?“ říká Doktor (ustaraně, hrozí prstem a káravě 

pokyvuje hlavou) 

· „Máš pravdu, Doktore. Zachoval jsem se hloupě.“ (Drápek sedí a má skloněnou hlavu) 

„Myslel jsem, že se mi nic nemůže stát.“ (zkroušeně a kajícně) 

· „ To je i moje vina, povídá Fousek (stydí se), já jsem měl strach, že nevyhrajeme.  

   A nenapadlo mě, že to takhle dopadne. Příště budu chytřejší.“ 

· „Příště budete chytřejší a rozumnější oba dva.“ Povídá Doktor (moudře a vážně) 


