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Rekvizity 

panák ….drátek omotaný nabarvenou gázou chlupaté barevné drátky na panenku žlutá vajíčka z 

papíru s lživou nebo pravdivou informací role knihařského plátna (mám vyřazené zmetky určené na 

dětské akce), nebo stačí balící papír šátek na zavázání očí, barevné křídy hadr na podlahu, čím 

zamřelejší, tím lépe, gáza nabarvená na modro, kniha Čárymáry na zdi...nutno přečíst:-) 

Opřít za sebe „zeď“ , na kterou se připevní panák kancelářskou sponkou a připraví se ještě jedna 

sponka na panenku, panákovi se namaluje obličej přímo na plátno, když je smutný, dá se přemalovat. 

Drátky a šátek schovat. 

Ukázat knížku, kterou jsem nepoužívanou našla ve skladu...povíme si příběh, který je v knížce 

schovaný 

Průběh 

Spisovatel (V. Čtvrtek) jde za letního večera domů a najde na zdi namalovaného panáka. Panák mluví 

a je smutný, nemá na zdi nic domáckého, nemá si kam sednout, kam co položit...děti se mohou 

přihlásit, co by domalovaly do panákovského světa, a protože pan spisovatel maloval na zeď až večer 

po tmě, aby ho neviděl soused....zavážu jim oči. Když domalují vybavení panákovského světa, vymyslí 

si panák, že by chtěl panenku...někdo šikovný (tady se do příběhu uvede klučičí kreslíř ze sousedství 

Standa) dostane drátky a vyrobí panenku,je potřeba počítat s tím, že to občas trvá dlouho, pozor na 

přepečlivé holčičky! 

 

Pan Dusbaba (nepříjemný soused pana spisovatele) chce panáka smazat...ustrne se nad smutným 

panákem, děti zkusí, jestli by dokázaly vzbutit soucit, můžu kolem chodit s hadrem a trošku 

vyhrožovat, že je smažu.Prokázání užitečnosti panáka...k čemu se dá panák použít? Návrhy pro 

Dusbabu...na plašení ptáků, ozdoba, jako domovní znamení....děti něco vymyslí 

 

Panák si vymyslel, že chce skřivánka...spisovatel mu vysvětlí, že pravý skřivánek se musí vylíhnout z 

vajíčka a namaluje žluté prolhané vajíčkoTady si děti pro vajíčka doběhnou, jsou poschovávané mezi 

regály a odpoví na otázky, na nich napsané, něco je pravda, něco lež 

 

Standa jde pozdě do školy a nemá nakreslený obrázek o Janovi, který orá pole a letí za ním 

vrány....panáček mu pomůže, děti můžou namalovat vrányStanda si odnese výkres, dostane jedničku, 

chlubí se a panák uteče...uvízne na zdi školy, protože namalovaný panák nemůže přejít přes trávu. 

 



Pan Dusbaba se vrací večer domů, všichni jsou pryč, maže obrázek na zdi, všechno je špinavé a 

počmárá zeď modrou křídou, kterou si přinesl v kapse z hospody.....překrýt všechno modrou 

látkou.Modrá čára se snaží ovládnout panákovský svět...co všechno může být modré?Panenka se dá 

do řeči s modrou čárou, ta ji škodolibě ukáže, kde má sníst žluté vajíčko. Děti budou lhát, jak to 

vypadá v knihovně (z pohledu prolhané panenky) Standa nabere na nějaký sešit panáka (předem 

namalovaného křídou), udobří se...jdou dát do pořádku panákův svět...odkrytí obrázků 

 

Zeptat se dětí, jak vysvobodit panenku. Pan spisovatel ji vysvobodil tím, že o ní napsal příběh, který 

byl celý pravdivý, pokud s tím nemá problém paní učitelka (raději se předem zeptat), mohou děti 

dostat jako školní úkol napsat krátce tenhle příběh a do vysvobození se taky trochu zapojit. 

 

Otázky na vajíčka jsou na ano-ne 

 

Páv krásně zpívá 

Borovice je listnatý strom 

Včely na zimu odlétají do teplých krajin 

Na Vánoce malujeme vejce 

Sova je slepá 

Na lípě rostou šípky 

Krtek špatně vidí 

Kukačky jsou vzorné matky 

Samici od psa se říká fenek 

Mládě ovce je tele 

Indián žije v Indii 

Slunce zapadá na západě 

Popelka měla čtyři sestry 

Pštrosí vejce jsou nejmenší na světě 

Z ovčí vlny se dělá ovčí sýr 

Chameleon umí měnit barvu 


