
 
 

Třetí divadelní představení hrané v anglickém jazyce 

Třetí divadelní představení hraná v anglickém jazyce se odehrála 6. a 7. 10. 2014. Jedná se o 

jednu z klíčových aktivit GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků. 

Divadelní představení absolvovali žáci 3. až 9. roč. Po dobrých zkušenostech z druhého 

představení (červen 2014) jsme k nám pozvali divadelní společnost DrKlutz Theatre. 

Z repertoáru této divadelní společnosti jsme vybrali dvě představení. Jedno bylo určeno pro 

žáky 3. - 6. roč., druhé pro žáky 7. až 9. roč. Přestavení se lišila svým zaměřením (první bylo 

pojato jako show, druhé jako zábavně-vzdělávací pořad) i jazykovou náročností. 

LENKA AND THE TEA WITCH  

Dne 7. října navštívili žáci 3. - 6. ročníků anglické divadelní představení Lenka and the Tea 

Witch v podání divadelní společnosti DrKlutz Theatre. Představení se velice líbilo jak žákům, 

tak i doprovázejícím pedagogům. Velmi pozitivně hodnotíme interaktivitu a názornost, 

stejně jako vizuální prostředky, které ve své show Schelie Nielsen použil.  Cílem těchto 

představení bylo a je učit děti anglicky využitím scénických umění, což Schelie opravdu 

dokázal. Žáci odcházeli plni krásných zážitků a nových znalostí cizího jazyka. Divadelní 

přestavení se uskutečnilo v sále kina. 

NEW ZEALAND SHOW 

Pro 7. – 9. ročníky měl Schelie Nielsen připravenou prezentaci o Novém Zélandu. 

V hodinovém zábavném pořadu žáky seznámil s historií, současností i obyvateli Nového 

Zélandu. Žáci poznávali faunou a flórou tohoto překrásného místa naší Země. Velmi zajímavé 

byly ukázky extrémních sportů, které jsou zde provozovány. Autor pořadu také seznámil žáky 

se známými osobnostmi i spoustou faktů z tohoto vzdáleného ostrova. Program byl veden 

výhradně v anglickém jazyce. To byla nesporná výhoda, protože si žáci nejen zopakovali své 

znalosti, ale prohloubili si i své dovednosti v cizím jazyce.  Pořad byl vzhledem ke své 

náročnosti určen pro skupinu max. 45 žáků. Proto jsme žáky rozdělili do tří skupin podle 

ročníků. Každá skupina absolvovala představení zvlášť. Dvě představení se uskutečnila 6. 10. 

ve škole (7. a 8. roč.), třetí představení se konalo 7. 10. v kině (9. roč.) 


