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Moje putování vesmírem 
 

Obsazení:  Adélka -holčička s přilbou (přilbu můžet vyrobit z Kindr vajíčka) 

  Ufoun č.1 (třeba chobotnice) 

  Ufoun č.2 (třeba drak) 

 

Rekvizity: kámen 

  překladač (nějaký nalepovací kniflíček) 

 

 

 

 

Scéna č. 18 adélka v přilbě   

Adélka: /Vypráví a chodí přitom –dívá se na děti/ 

Dobrý den děti to koukáte kde jsem se to dostala. Jistě si říkáte :“Jak pak se může malá Adélka dostat na 
planetu?“ Tak poslouchejte. To bylo tak: Můj pra pra dědeček mi vyprávěl, že jeho pra pra dědeček a jehoho 
další pra pra dědeček vyprávěli jaká byla naše planeta Země krásná …plná života.  

Všude zpívali ptáci. Ale teď v roce 3500 už naše Země není tak krásná. Lidé vymýšleli stroje a další stroje až 
nakonec vyplenily všechny krásné krajiny a lesy a teď litují , protože se už na Zemi nedá skoro žít.Když chce  
jít někdo na chvíli ven musí si vzít takovou přilbu aby mohl dýchat, tak jako já včera.  

Šla jsem spáleným lesem … Když tu vidím meteorit . Pořád se přibližoval. Chytla jsem se stromu a „Bác“. 
Měla jsem velké štěstí meteorit mě i s kouskem se stromem vymrštil do vesmíru. Naštěstí jsem měla masku 
tekže jsem  mohla dýchat . všude kolem mne poletovaly spousty meteoritů, lítaly ohromnou rychlostí kolem 
mně. Měla jsem štěstí, že mně žádný netrefil.Najednou jsem uviděla malý kousek planety. Zářila víc a víc… 

Nakonec byla ta planeta obrovská a tak jsem tady přistála. Tak už to děti víte. 

 Musím se rozhlédnout co na té planete vlastně je.  

/mihne se cosi za ní- otočí se , ale nic -opakuje se tato scénka s chapadlem chobotničky nakonec uvidí 
chobotničku, když se adélka přiblíží začne to cosi drmolit/ 

Chobotnička: drmolí ufounským jazykem 

Adélka: dobrý den , já vám bohužel nerozumím 

(Chobotnička se posunky Adélky ptá kdo je a přitom drmolí) 

Adélka: Já jsem Adélka ale vůbec vám nerozumím 

(Chobotnička vezmne Adélku za ruku a vede jí pryč) 



 

 

Scéna č. 22a spodek nasvětlený třeba zeleně a oranžově – nějak vesmírně atypicky 

(v továrně sedí druhý mimozemšťan třeba můžeme použít draka a nejperve se dva ufouni mezi sebou 
povídají) 

 

ufoun:        (se ptá: drmolí něco ufounsky na Adélku) 

Adélka : opravdu vám nerozumím 

(ufouni vytáhnou krabičku a něco do ni zadrmolí z krabičky se ozve: Odkud jsi? 

Adélka: z planety Země 

(Překladač to předrmolí dívčím hlasem do ufounštiny, a dále pokračují v rozmluvě přes překladač) 

ufoun: Vaše země téměř zahynula 

Adélka: Ano  

U:Můžeš na naší planetě zůstat, ale musíš nám pomoci, protože naše planeta také brzy zahyne. 
Mimochodem našeplaneta se jmenuje Raila. 

A: nevím jkestli vám můžu pomoci, dochází mi kyslík. 

U:Můžeš si sundat masku máme kyslíku na Raile ještě dost a není jedovatý. 

(sundává si masku) 

U: vezmi si něco na jídlo a běž 

(vezme si nějaké kuličky a odchází) 

 

 

 

scéna 18 variace - nascívena jinou barvou –orenž, zelená..zespod nebo prohozeno za vlnu,rovinku, 

(adálka prochází scénu a hledá) 

 

A. Když ani nevím co mám najít, zak jak to mám najít 

 Jsem nějaká unavená. No jo tady se asi vůbec nestmívá. Nevadí , nachvíli si zdřímnu 

Vypraveč: Adélka ulehla a spala. Ráno , ikdyž tam nebylo ráno, vstala dala si něco ze zásob k snidani a 
hurá zachraňovat planetu Raili. (jde jde a zakoplne o kámen -zvedne ho a říká si) 

A: Tady je něco nakresleno . Nějaké znaky. Ten první vypadá že mám někam jít. Ten druhý jako šipka a 
tentřetí jako jeskyně.čtvrtý znak říká že mám vzít z jeskyně kámen a pátá že ho mám dát tomu hlavnímu 
mimozemšťanovi. Taky rychle jdeme hladat jeskyni 

 



 

Scéna č. 16 zase nasvětlená atypicky třeba modro zeleně  

(uprostřed zářivý kámen ) 

 

Anička chvíli bloudí, světlo se mění a poblikává (využít stmívač) Může tam narazit na nějaké divné zvířata 
nebo se zespod může vynořit nějaký předmět, kterého se lekne – vypravěč může tuto cestu komentovat-
…..nakonec uvidí kámen 

A. Sláva to je ten kámen. Trošku se tady bojim. Vezmu ho a rychle pryč. 

Zase procházi složitě ven a říká si: Už abych byla pryč a tady je východ sláva. 

 

 

Scéna č. 22a spodek nasvětlený třeba zeleně a oranžově  

(Sedí tam ufouni) 

 

A: tak tady to máte 

U: (smějí se a radostně přes překladač): Moc, moc ti děkujem, zachránila jsi naši planetu. 

U2: myse ti také odměníme – tady tato rostlinka vytváří moc moc kyslíku – zasaď ji u vás na planetěZemi a 
za několik let budete zase venku chodit bez masek. 

A: ale jak se dostanu domů? 

U: Budeme tě teleportovat stoupni si prosím tady a… 

A.Počkejte přeci. Chci vám taky poděkovat. A musím si vzít přilbu. U nás kyslík zatím nemáme. Tak díky a 
ahoj 

U. Ahoj 

(stoupne si kam ufouni ukázali a ufouni ufounsky opočítají start – adélka zmizí a ufouni se radují a mohou si 
zaspívat nějakou ufounskou písničku – třaba nějaké žvatlání na nápěv písničky „pec nám spadla“-, případně 
ji naučit děti.) 

Konec    
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