JDEME DO DIVADLA
1. Jak často chodíte do divadla?
Preferujete činohru, operu nebo balet?
Jaké důležité/populární divadlo je ve vaší zemi?
2. Kdy (den, datum) můžete jít do Národního divadla na balet?
……………………………………………………………………………
3. V kolik hodin hraje Národní divadlo večer?
…………………………………………………………………………..
V kolik hodin hraje Národní divadlo odpoledne?
…………………………………………………………………………..
4. Kdy (den, datum a čas) můžete vidět hru Manon Lescaut?
…………………………………………………………………………..
5. Co hraje Národní divadlo v neděli dvacátého čtvrtého?
…………………………………………………………………………..
6. Kdy (den, datum) Národní divadlo nehraje?
…………………………………………………………………………..
7. Můžeme vidět v pondělí jedenáctého operu?
…………………………………………………………………………..
8. Kterého dramatika máte rád/ráda? Kterou divadelní
hru máte rád/ráda?
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
9. Doplňte správnou formu slova (akuzativ):
Divadlo hraje ………………………………………..(divadelní hra).
Herec zpívá …………………………………………..(opera).
Tancujeme…………………………………………….(balet).
Mám rád ………………………………………..…….(divadlo).
Nemám ráda ..…………………………….…………(moderní činohra).
10. Co to je?
Činohra = drama (komedie nebo tragédie) = divadelní hra, kde herci
mluví, ale nezpívají, netancujou. Autor: například W. Shakespeare,
H. Ibsen, K. Čapek…
Opera =
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Balet = …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nová slova:
divadlo
herec/herečka
program

divadelní hra
hrát + A
datum

psát + A
zpívat + A
den

dramatik/dramatička
tancovat + A
čas
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1. Jak se jmenují ulice, kde je:
Národní divadlo ……………………………………….......
Státní opera …………………………………………………..
Stavovské divadlo ………………………………………….
Nová scéna ……………………………………………………
2. Jaká stanice metra je blízko:
Národního divadla …………………………………………..
Státní opery …………………………………………………….
Stavovského divadla ………………………………………..
3. Turista je v ulici Uhelný trh a potřebuje
pomoc:
a) Prosím vás, jak se dostanu do Národního
divadla?
b) Prosím vás, kde je metro Národní třída?
c) Prosím vás, jak se dostanu na Václavské
náměstí?
d) Prosím vás, je Karlův most daleko? Můžu jet
metrem?
e) Prosím vás, můžu jít do Železné ulice pěšky?
Je to blízko?
4. Přečtěte internetovou adresu Národního
divadla. Přečtěte e-mail pro objednávky.
5. Kde můžete objednat vstupenky do
Národního divadla?
…………………………………………………………………….
6. Jaká je adresa Hlavní pokladny Národního
divadla?
….…………………………………………………………………
7. Kdy (den, čas) můžete koupit vstupenky do
Státní opery?
……………………………………………………………………
8. Jaký telefon má Národní divadlo?
…………………………………………………………………….
9. Kolik stojí lístek na operu/na činohru/na
balet?
………………………………………………………………………
10. Vy a kolega chcete jít do Národního divadla
na hru Manon Lescaut v pátek 8. Napište e-mail:
objednáte si vstupenky.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nová slova:
vstupenka
lístek
objednat + A
pokladna
připravit + A
divák
inscenace
nákup
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cv. 2: Na balet můžu jít do Národního divadla v úterý 5. (pátého) a ve středu 13. (třináctého).
cv. 3: Národní divadlo hraje večer v 19 (devatenáct) hodin a odpoledne ve 14 (čtrnáct) nebo v 15 (patnáct) hodin.
cv. 4: Hru Manon Lescaut můžu vidět v pátek 8. (osmého) v 19 hodin a v neděli 17. (sedmnáctého) ve 14 hodin
a v 19 hodin.
cv. 5: V neděli 24. (dvacátého čtvrtého) hraje Národní divadlo hru Strakonický dudák.
cv. 6: Národní divadlo nehraje v pondělí 4. (čtvrtého), v pondělí 18. (osmnáctého), v úterý 19. (devatenáctého)
a v pátek 29. (dvacátého devátého).
cv. 7: V pondělí 11. (jedenáctého) nemůžeme vidět operu, ale můžeme vidět činohru.
cv. 8 (modelový příklad): Mám ráda Wiliama Shakespeara a Karla Čapka. Mám ráda hru Romeo a Julie.
cv. 9: Divadlo hraje divadelní hru. Herec zpívá operu. Tancujeme balet. Mám rád divadlo. Nemám ráda moderní
činohru.
cv. 10: Opera = divadelní hra, kde herci nemluví, ale zpívají. Autor: například Giuseppe Verdi, Antonín Dvořák…
Balet = divadelní hra, kde herci tancujou, ale nemluví a nezpívají. Autor hudby: P. I. Čajkovskij, S. Prokofjev…
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cv. 1: Ulice, kde je Národní divadlo, se jmenuje Národní. Ulice, kde je Státní opera, se jmenuje Wilsonova. Ulice, kde
je Stavovské divadlo, se jmenuje Ovocný trh. Ulice, kde je Nová scéna, se jmenuje Národní.
cv. 2: Blízko Národního divadla je stanice metra Národní třída. Blízko Státní opery je stanice metra Muzeum. Blízko
Stavovského divadla je stanice metra Můstek nebo Náměstí Republiky.
cv. 3:
a) Musíte jít rovně, tam je ulice Perlova, a pak zahnout druhou ulicí doprava. Tam je ulice Národní a musíte jít rovně
až na konec. Tam je Národní divadlo.
b) Musíte jít rovně, tam je ulice Perlova, potom druhou ulicí doprava, to je ulice Národní, a pak druhou ulicí doleva.
Tam je ulice Spálená a metro.
c) Musíte jít rovně, tam je ulice Perlova, potom druhou ulicí doleva, to je ulice 28. října, a pak první ulicí doprava.
Tam je Václavské náměstí.
d) Musíte jít doprava a pak první ulicí doleva, to je ulice Vejvodova. Potom musíte zahnout doprava, to je ulice Jilská.
A pak první ulicí doleva, to je ulice Karlova. Nemůžete jet metrem, není tam metro.
e) Ano, do Železné ulice můžete jít pěšky, je to blízko. Musíte jít doprava, to je ulice Rytířská, pak rovně a tam je
ulice Železná.
cv. 4: vé vé vé tečka narodni pomlčka divadlo tečka cé zet
objednavky zavináč narodni pomlčka divadlo tečka cé zet
cv. 5: Vstupenky do Národního divadla můžu objednat v ulici Ostrovní 1 v Praze. Nebo můžu psát e-mail nebo můžu
telefonovat.
cv. 6: Adresa Hlavní pokladny Národního divadla je Národní 4, Praha 1.
cv. 7: Vstupenky do Státní opery můžu koupit každý den od 10 (deseti) do 18 (osmnácti) hodin.
cv. 8: Národní divadlo má telefon plus čtyři dva nula dva dva čtyři devět nula jedna tři jedna devět.
cv. 9: Lístek na operu stojí sto až tisíc dvě stě devadesát korun. Lístek na činohru stojí padesát až devět set padesát
korun. Lístek na balet stojí padesát až tisíc sto korun.
cv. 10 (modelový příklad):
Dobrý den,
objednávám dvě vstupenky na hru Manon Lescaut v pátek 8. Prosím poslat vstupenky online. Platit budu taky
online.
Děkuji, Jitka Pourová
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