
 

Příloha č. 2 

Legenda o sv. Mikuláši 

(Dramatizace pro děti v MŠ, sestavená podle příběhu z knihy BISCOF NIKOLAUS 

 od H. Almer a D. Krausnekera.) 

 

 

Obsazení: Biskup Mikuláš, vypravěč, děti, dítě 1, dítě 2 maminka, tatínek, květinky, obilí, jabloně, 

zahradník, kapitán, námořník, sluníčko 

 

Scéna:    (po levé straně a vzadu 3 - 4  bílé domky, za každým schované přibližně  tři děti)  

 

Vypravěč: Toto město na břehu moře se jmenuje Myra. Mnoho lidí bydlí v bílých  

 domcích  u moře. V Myře bydlí také mnoho dětí. 

 

Děti (děti s výskotem): 

 "Hopsa hejsa tralala..."  

 (vyběhnou z domků na prostranství před domečky) 

 

1. dítě:      Pojďte, zahrajeme si Kolo kolo mlýnský (hrají a zpívají) 

 

Maminka vyjde z jednoho domku a volá na děti: 

 “Děti, pojďte k večeři!” 

 

Tatínek zavolá z jiného domku: 

 “Frantíku, Aničko - maminka už má uvařeno, pojďte domů!” 

 

Děti:         “Tak ahoj!  S Pánem Bohem!  Zítra si zase budeme hrát, ano!”   

 (Děti se rozloučily a zajdou za domečky. Zde se jakoby chystají k večeři - umyjí 

 se, pomodlí před jídlem a večeří - cinkání lžičkami). 

 

Maminka:  “Umýt ruce a ke stolu!”  

 

Děti:          “Pane Bože děkujeme Ti za toto jídlo a prosíme za ty, kteří mají hlad.” 

 

Vypravěč:  “Ještě jsem vám neřekl(a), že ve městě u moře žije také muž, kterého mají    

všichni  rádi. Jmenuje se Mikuláš a je biskupem v Myře. Pomáhá, jako Ježíš, všem 

                 lidem a má rád především děti.” 

 

Biskup Mikuláš při slovech vypravěče vystoupí  z kraje  na scénu, představí se divákům mírnou úklonou 

a poté opět ustoupí. 

 

Sluníčko (pomalu přechází jeviště) 

 

Vypravěč:   “Jednoho léta bylo velké teplo. Slunce pálilo a zem byla úplně vyprahlá.” 

 

Scéna – přicházejí děti, převlečené za květinky, jabloně a obilí, rozestoupí se 

 

Květinky – tancují a zpívají 

 

 "Když sluníčko zapadá, sedmikráska chřadne,  

 ke spánku se ukládá do postýlky chladne. 

 Když sluníčko vyskočí, sedmikráska vstává,  

 načeše si obočí,  na motýly mává." 

 

Vypravěč: “Dnes ale květinkám do zpěvu vůbec není.” 

 

Zahradník přichází na scénu s konví v ruce 

 

Květinky: “Zahradníku, prosíme, pokrop nás trochu.” 

 

 



 

Zahradník: “Nemohu, květinky. Je takové sucho, že i studánka vyschla. Není v ní ani    

kapka vody. Je mi vás moc líto.” 

                 (ukazuje květinkám, že je konev prázdná) 

 

Květinky: “Ach, ach - bez vody my zahyneme!” 

   (květinky zvadnou) 

 

Vypravěč: “Stejně to dopadlo i s obilím.” 

 

Obilí: “Ach, jakou mám žízeň! Jsem tak slabé, že ani má zrníčka nemohou dozrát” 

 

Jabloně: “I my jabloně máme žízeň. Naše větve jsou tak slabé, že neunesou jablíčka.” 

 

Scéna (Květinky, obilí a jabloně odcházejí, na scénu vyjdou "lidé z města", smutně se usazují před 

domky) 

 

Vypravěč: “Toho roku bylo takové sucho, že se nic neurodilo. Veliký hlad přišel do města. Děti, 

 ženy a muži nemají co jíst.” 

 

Děti: “Maminko, maminko, máme velký hlad!” 

 

Maminka: “Děti, nemám ani kousek chleba.” 

 

Děti: “Ani rohlík?” 

 

Maminka: “Ani kousek. Ani koláč.” 

 

Děti smutně si posedávají na zem 

 

1. dítě: “Já nemám sílu ani běhat.” 

 

Všichni:      “Co budeme dělat?” 

 

2. dítě: “Jeden muž nám může pomoci!” 

Všichni: “Kdo je to?” 

 

2. dítě: “Biskup Mikuláš” 

 

Biskup M přichází na scénu 

 

Všichni: “Biskupe Mikuláši, biskupe Mikuláši, máme velký hlad! Pomoz nám!” 

 

Biskup M: “Víte co, budeme se modlit, Bůh nám určitě pomůže.” 

 

Scéna: (lidé odcházejí domů a biskup pokleká před křížem) 

 

Biskup M: “Bože, prosím, pomoz jim. Já sám jim pomoci nedokážu. Jsem stejně  

 hladový, jako oni. Ty jim můžeš pomoci. Prosím Tě o to. Amen.” 

 

Vypravěč: “Tu připlouvá do přístavu v Myře loď. Na lodi je mnoho pytlů s obilím.  

 Biskup Mikuláš jde za kapitánem a říká:” 

 

Biskup M: “Lidé v mém městě už mnoho dní nemají co jíst. Prosím tě, dej nám obilí na  

 chléb.” 

 

Kapitán: “To nemohu, obilí je pro krále. Nesmí chybět ani jeden pytel, jinak bych byl  

 potrestán.” 

 

Biskup M: “Neboj se, uděláš dobrý skutek. Bůh tě ochrání. Jen dej lidem obilí. Jsou  

 chudí a mají velký hlad! Budu se modlit!” 

 

Kapitán: “Dobře tedy. Vezměte si - kolik potřebujete.” 



 

 

Biskup M: “Děkujeme ti!  Bůh ti žehnej!” 

 

Vypravěč: “Všichni lidé ve městě mají zase chleba.” 

 

Scéna: (lidé radostně vycházejí z domů a maminka rozdává z ošatky dětem chléb, přichází biskup 

ve slavnostním oblečení) 

 

Všichni: (vítají biskupa zpěvem) 

  

 "Už je tady, už je tady, přišel velký přítel náš.  

 Už je tady, už je tady,  svatý biskup Mikuláš. 

 Děkujeme ti, biskupe Mikuláši! Pomáháš všem lidem.” 

 

Biskup M: “Bohu děkujte! Jemu patří dík. On je s námi!” 

 

Námořník: (volá ke shromážděnému davu) 

  

 “Haló, je zde biskup Mikuláš?” 

 

Všichni: “Ano, tady je.” 

 

Námořník: “Biskupe Mikuláši, mám vám vyřídit zprávu od kapitána. Stal se velký div -   na 

lodi se zbožím pro krále nechyběl ani jeden pytel zrní!!!” 

 

Biskup M: “Bože, buď chválen za všechna Tvá dobrodiní!” 

 

Všichni: (všichni účinkující vycházejí na scénu a zpívají píseň) 

  

"Děkujem Ti, Pane Bože, že nás máš tak rád, 

 že jsme mohli dneska ráno zdraví vstát. 

 Děkujem Ti, Pane Bože, za ten dnešní den, 

 dej ať Tebe každý chválí v srdci svém!" 

 

Závěr: (všichni se ukloní) 


