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Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

držíte v rukou metodický list, který pro Vás vytvořili lektoři Divadla Drak, aby Vám co nejvíce usnadnili 
přípravu studentů a žáků na představení a nabídli možnost další práce po jeho zhlédnutí.

Jednoduché aktivity rozvíjejí téma inscenace a napomáhají umocnit zážitek z návštěvy divadla. Jednotlivé 
kroky na sebe navazují a vytvářejí ucelenou lekci, mohou však být využity i jednotlivě či jinak přizpůsobeny 
věku (9+), možnostem a potřebám třídy.

Doufáme, že Vám tento list bude příjemným a užitečným pomocníkem a přinese mnoho inspirace 
pro další kreativní práci ve Vaší třídě. 

Jana Nechvátalová      Barbora Pokorná
lektorka Divadla Drak     dramaturgyně Divadla Drak

METODICKÁ INSPIRACE
Bea Uusma, Filip Homola

SCÉNICKÁ REKONSTRUKCE JEDNÉ POZORUHODNÉ VÝPRAVY

Expedice: Má láska!



SLOVO DRAMATURGA

V létě roku 1897 se inženýr a vrchní velitel Salomon August Andrée společně s Nilsem Strindbergem a Knutem 
Frænkelem vydali na dobrodružnou cestu na Severní pól. Co do počtu členů skromná expedice si vytyčila velkolepý 
cíl: stanout jako vůbec první lidé v historii na nejsevernějším bodu planety, a to navíc s pomocí tehdy nejmoderněj-
šího, ovšem jak to tak také s novinkami bývá, ne zcela spolehlivého dopravního prostředku – balonu plněného vodí-
kem. Balon, hrdě pojmenovaný Örnen (Orel), se za přispění jižního větru 11. července vznesl z dánských Špicberků 
a zmizel v mracích směrem k severní točně. Vytoužené vítězství člověka nad drsným severem ovšem nepřišlo.
 Dlouho nikdo netušil, zdali se členům expedice podařilo na Severním pólu přistát, či snad ztroskotali,  
a zdali vůbec někdo z posádky přežil. Až po třiatřiceti letech byly na jednom z nejhůře dostupných ostrovů Sever-
ního ledového oceánu náhodou nalezeny ostatky členů Andréeho expedice. Tři kostry a zbytky tábořiště objevili 
rybáři na Bílém ostrově, který leží nedaleko souostroví Špicberků, tedy místa, odkud výprava vyrazila.
 Inscenace Expedice: Má láska!, byť s vědomím jisté groteskní absurdity celé události, křehkým způsobem 
vypráví příběh, jež je zahalen mnoha tajemstvími. Měli polárníci vůbec šanci přežít? Zachránila by je před tragickým 
koncem lepší znalost polárních podmínek a důslednější výcvik k přežití v nich?Mohla expedice uspět? Co se tehdy 
na Bílém ostrově vlastně stalo? Vědci, badatelé i amatérští nadšenci se dodnes vydávají na těžko dostupný ostrov  
s nadějí, že se jim poštěstí nalézt třeba jen nepatrný dílek do skládačky oné velké polární záhady.
 Mezi nejpracovitější z nich patří bezesporu švédská ilustrátorka, spisovatelka a lékařka Bea Uusma.  
Tu v polovině devadesátých let příběh Andréeho expedice okouzlil natolik, že po celý svůj dospělý život soustavně 
pracuje na hledání odpovědí na otázky, které s sebou osud výpravy nese. Výsledky svého výzkumu publikovala  
v jedinečné vizuálně-literární koláži (kniha Expedice s podtitulem Můj milostný příběh), která získala prestižní 
Augustovu cenu za knihu roku 2013. Tím však její bádání neskončilo. Bílý ostrov ještě zdaleka nevydal všechny 
odpovědi, a tak se na něj Bea opakovaně vydává a jak sama prozradila, se svým výzkumem pravděpodobně nikdy 
nepřestane.
 Autorčino propadnutí celé události, přitažlivá nejistota, v jejímž duchu se záhada osudu expedice na Bílém 
ostrově nese, neustálé objevování a nacházení kousků příběhu v množství kusých informací a odkazů, se přirozeně 
propisují i do způsobu vypravování inscenace. Až dokumentárně strohý popis reálné události se proplétá se su-
gestivními zpověďmi polárníků. Konkrétnost autentických materiálů, od deníkových záznamů po milostné dopisy, se 
na jevišti potkává s do jisté míry neuchopitelnou krutostí a samotou severní krajiny. Pečlivě vybudovaná atmosféra 
arktického prostředí, které může být ve své nesmlouvavé syrovosti stejně tak krásné jako děsivé, společně  
s groteskní nadsázkou, nabízejí dětským divákům prostor pro poznávání nejen Severního pólu, ale i seznámení se  
s napínavým dobrodružstvím a jeho hrdiny. Jejich těla sice vzal čas, ale jejich nadšení, touha a doslova sebezni-
čující planutí pro vlastní sen, jsou nanejvýš aktuální a v mnoha směrech mohou dodnes inspirovat diváky napříč 
generacemi.
 Tuto metodickou inspiraci jsme tvořily s vědomím jak tematické, tak významové náročnosti inscenace.  
Věříme však, že s citlivým přístupem a aktivitami, které jsme vymýšlely na míru inscenaci, bude návštěva Divadla 
Drak i čas strávený s inscenací Expedice: Má láska! mimo prostory našeho divadla, příjemnými a inspirativními 
nejen pro Vaši třídu, ale i pro Vás osobně.

Barbora Pokorná
dramaturgyně Divadla Drak
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1. ČÁST – PŘED PŘEDSTAVENÍM

První část metodického listu by měla žáky naladit na blížící se návštěvu divadelního představení Expedice: Má 
láska! Divadla Drak. Je rozdělena do tří podčástí: Badatelé, Výprava na Arktidu a Závěrečný badatelský úkol.
Žáci pracují po celou dobu ve skupinách. K aktivitě “Výprava na Arktidu” je zapotřebí příloha, kterou naleznete na 
konci tohoto oddílu. Přílohy doporučujeme vytisknout pro každou skupinu zvlášť.

1. BADATELÉ 

Cílem aktivit je pomoci žákům zorientovat se hravou formou v prostředí Arktidy, do něhož je zasazen děj inscenace 
Expedice: Má láska!. V průběhu aktivit žáci pracují ve skupinách, dohledávají informace a následně je společně 
prezentují ostatním skrze jednoduché divadelní prostředky.

V kůži polárníka

Všichni žáci zavřou oči a pokusí se si představit, že se právě ocitli na Arktidě. Aktivitu doporučujeme provádět  
v kruhu nebo vleže v prostoru.

Zadání:
Představte si, že jste se ocitli na části planety Země, kde je pořád jen zima. Jste na severním pólu! Zhluboka se 
nadechněte, rozhlédněte se kolem sebe a zaposlouchejte se. Co vidíte? Co slyšíte? Co cítíte? Zkuste co nejvěrněji 
spolužákům popsat okolí, ve kterém jste se ve své představě právě ocitli.

Badatelský průzkum

Žáci se rozdělí do pěti skupin o podobném počtu. Úkolem každé skupiny je ve stanovený čas zjistit co nejvíce infor-
mací o tématu, které jí pedagog/žka přidělí či vylosuje. Žáci mohou využívat internet, encyklopedie atd. 

Témata k bádání ● 
•  Prostředí: Co tvoří krajinu Arktidy?
•  Fauna a flora: Jaká zvířata a rostliny se na Arktidě vyskytují?
•  Zvuk: Jaký zvuk je na Arktidě slyšet a odkud se bere?
•  Světlo: Kdy je na Arktidě světlo a kdy tma?
•  Lidé: Koho můžeme na Arktidě kromě zvířat potkat? 

Sympozium badatelů

Každá skupina vybere tři informace, které pokládá pro své téma za nejdůležitější nebo je nejvíce zaujaly. Skupina 
si poté zvolí jednoho nebo dva řečníky. Zbytek žáků ztvárňuje vybrané informace ve “fotografiích” pomocí živých 
obrazů. Řečníci zvoleném tématu přednáší tak, že fotografie komentují a popisují obecenstvu. 

Poznámka:
Aktivita funguje nejlépe, pokud všichni svou roli hrají navýsost vážně, jako by se skutečně ocitli na sympoziu 
badatelů. Pedagog jakožto hlavní organizátor sympozia celou aktivitu moderuje.
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2. VÝPRAVA NA ARKTIDU

Cílem aktivity je vzbudit v žácích zvědavost a otevřít téma skutečné polární výpravy, o jejímž osudu inscenace 
Expedice: Má láska! vypráví. Během aktivity žáci pracují ve skupinách a snaží se z dostupných materiálů zjistit co 
nejvíce informací.

Pomůcky (naleznete v příloze):
• dvě fotografie členů výpravy (Salomon August Andrée, Knut Frænkel a Nils Strindberg)
• fotografie mladé ženy (Anna Charlierová)
• fotografie zavřeného deníku
• fotografie ztroskotaného balónu (pořízená Nilsem Strindbergem)
• fotografie otevřeného medailonu
• úryvek z dopisu 

Žáci dále pracují ve svých skupinách. Každá skupina získá od učitele svůj badatelský materiál (sérii fotografií). 
Skupina má za úkol za stanovenou dobu zkusit vymyslet fiktivní příběh, jehož děj a postavy budou vycházet ze 
všech vybraných fotografií. Po uplynulé době každá skupina prezentuje svou verzi příběhu ostatním.

Návodná otázka: 
• Jaký příběh by mohl tyto fotografie spojovat?

3. ZÁVĚREČNÝ BADATELSKÝ ÚKOL

Učitel žákům prozradí, že pracovali s fotografiemi, které se k inscenaci bezprostředně vážou, a že příběh, o 
kterém se blíže dozví v divadle, začíná na konci 19. století, tedy v době velkých objevů a dobývání nepoznaného 
světa. Poté učitel skupinám zadá výzkumné téma, které mají přednostně sledovat v průběhu představení a jako 
badatelé potom o něm podají ostatním zprávu. Každá skupina si nechá své téma, které dostala přiděleno v první 
aktivitě. Úkolem skupiny je zkoumat toto téma divadelníma očima, a to tak, že se zaměří na jemu odpovídající 
divadelní prostředky, tzn: ● 

Prostředí: zaměření na scénografii, rekvizity, prostor na jevišti
• Fauna a flora: zaměření na loutky, předměty či masky
• Zvuk: zaměření na hudbu a zvukové efekty
• Světlo: zaměření na práci s divadelním světlem
• Lidé: zaměření na herce a postavy 

Témata pro další rozvíjení: ● 
• Co víme o přelomu 19. a 20. století?
• Jaké důležité vynálezy v té době vznikaly?
• Co vše v této době lidstvo objevovalo?
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Příloha k aktivitě “VÝPRAVA NA ARKTIDU”
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2. ČÁST PO PŘEDSTAVENÍ

Ve druhé části metodického listu nabízíme soubor aktivit, které navazují na zhlédnuté představení Expedice: 
Má láska! Divadla Drak. Jejím cílem je pomoci žákům v reflexi inscenace: pojmenování jejích témat i divadelních 
prostředků, kterými je komunikuje a nabídnutí možného tematického rozšíření. Tato část je rozdělena do pěti 
podčástí: Sběr dat, Divadelní badatelé, Diskuze v kruhu, Karty s příběhy a Můj horkovzdušný balón. K aktivitě 
“Karty s příběhy” je zapotřebí příloha, kterou naleznete na konci tohoto oddílu.

1. SBĚR DAT 

Cílem aktivity je otevření témat inscenace.
Během aktivity se žáci pokouší krátce a výstižně pojmenovat své dojmy z představení. 
Aktivitu je možné provádět z lavic, nejlépe však v kruhu.

Otázka:
Co se vám jako první vybaví, když si vzpomenete na zhlédnuté představení Expedice: Má láska!? Může to být 
cokoliv - postavy, situace, obrazy, pocity atd. Na tuto otázku mohou žáci zkusit odpovědět i jedním slovem.

2. DIVADELNÍ BADATELÉ
(tato aktivita navazuje na první část metodické inspirace)

Cílem aktivity je pokusit se vybavit si konkrétní divadelní prostředky použité ve zhlédnutém představení a za pomocí 
prostředků dramatické výchovy je prezentovat ostatním. Během aktivity žáci pracují ve skupinách, ve kterých 
dostali zadaný závěrečný badatelský úkol v první části metodické inspirace. Výsledek ztvární sousoším.

Žáci se rozdělí do svých badatelských skupin. Mají pár minut na společnou diskuzi o tom, co viděli s přihlédnutím 
na tématický okruh, který jim učitel zadal před návštěvou divadla (Prostor, Fauna a flóra, Světlo, Zvuk, Lidé). Úkolem 
skupiny je ztvárnit živým sousoším situaci, na níž se shodou, že je pro daný okruh příznačná nebo něčím důležitá. 

Jednotlivé skupiny poté prezentují své sousoší ostatním. Diváci se snaží pojmenovat, co vidí a tipují, co za situaci 
by mohla předvádějící skupina sousoším ztvárňovat. Poté předvádějící pozice v sousoší opustí a dovysvětlí.

3. DISKUZE V KRUHU

Cílem aktivity je pomoci žákům formulovat vlastní postoje souvztažné k tématu inscenace.
V průběhu aktivity žáci sedí v kruhu. Učitel dbá na to, aby si v diskuzi dávali vzájemně prostor, případně 
doporučujeme použít “mluvící” předmět, který funguje tak, že může mluvit pouze ten, kdo ho drží v rukou.

Otázky k diskusi: ● 
• Proč se lidé v minulosti vydávali na výpravy?
• Proč se lidé vydávají na výpravy dnes?
• Co mohli polárníci udělat jinak, aby jejich výprava neskončila špatně?
• Přinesla Andréeho výprava něco pozitivního? Pokud ano, co to bylo?
• Jaká nebezpečí nás dnes mohou potkat na výpravách?
• Napadají tě nějaké situace, kdy lze říct, že je příroda silnější než člověk?
• Co si postavy v inscenaci přály?
• Co všechno člověk ztratí, když odjede daleko od domova? Je něco, co naopak získá?
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4. KARTY S PŘÍBĚHY 

Cílem aktivity je vytvoření příběhu na základě asociací s vylosovanou kartou.
V průběhu aktivity žáci pracují s kartami, vztahujícími se k inscenaci Expedice: Má láska!. Žáci je skládají různými 
způsoby do vlastních příběhů, a to buďto jednotlivě nebo ve skupinách.

Můj příběh
Každý žák si vylosuje jednu kartu, jeho úkolem je inspirovat se jí pro jeho vlastní příběh, který buďto napíše nebo 
s ostatními vypráví, o čem by mohl být.

Společný příběh
Všechny karty leží na zemi lícem dolů, žáci sedí v kruhu. Společně tvoří příběh tak, že si první žák vybere losem 
jednu kartu. Začíná vyprávění jednou větou, která se ke kartě nějakým způsobem vztahuje, druhý s druhou kartou 
pokračuje tak, aby na svého předchůdce ve vypravování navazoval. Žáci takto pokračují dokud se všichni nevystří-
dají nebo nevyčerpají všechny karty. Poslední žák v kruhu svou kartou a svou větou příběh uzavírá.

5. MŮJ HORKOVZDUŠNÝ BALÓN

Cílem výtvarné aktivity je pomoci žákům zamyslet se nad možným poselstvím inscenace a pokusit se si pojmenovat 
vlastním přání. V průběhu aktivity děti pracují s motivem horkovzdušného balónu. Každý žák může použít výtvarné 
pomůcky (barevné papíry, kusy látek, vatu, stužky, provázky atd.) pro výrobu vlastního horkovzdušného balónu. 
Když je balón hotov, zaznamená do něj (psaním, kreslením, malováním či jejich kombinací) své přání.

Každý žák si vystřihne z barevného papíru balón. Může ho ozdobit dalšími výtvarnými pomůckami, které bude mít 
k dispozici. Do vyrobeného balónu pak napíše nebo nakreslí své nehmatatelné přání nebo cíl, kterého by chtěl/a 
dosáhnout. Děti mohou vytvořit i koš, který balón nese a do brzdných zátěží vepsat, co jim brání nebo jaké jsou 
překážky k tomu, aby se jejich přání uskutečnilo.

Když jsou všechny balóny hotové, žáci mohou sdílet, co do balónu vepsali/nakreslili a proč. Poté mohou 
ve společné diskusi zkusit pojmenovat, co jim ve splnění jejich přání brání a zda (popřípadě jaké) má situace řešení.
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Příloha k aktivitě “KARTY S PŘÍBĚHEM” 

Tyto karty vytvořil scénograf Robert Smolík ve spolupráci s režisérem Filipem Homolou v rámci přípravy inscenace 
Expedice: Má láska!. Karty sloužily jako vizuální podklad pro řezbáře a výtvarníky v Divadle Drak. Ti pak dané návr-
hy proměnili ve skutečné objekty, loutky a masky, které jste viděli v představení.

Nyní je jen na vás, jaký příběh s nimi složíte, tak hurá do toho!
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