
 

Čtvrté divadelní představení hrané v anglickém jazyce 

Jednou ze závěrečných aktivit projektu Nové trendy ve výuce cizích jazyků byla návštěva 
divadelního představení hraného v anglickém jazyce, které se uskutečnilo 22. 1. 2015 v sále 
stálého kina.  Divadelního představení se zúčastnili žáci 3.-6. roč. Vzhledem k jazykové 
náročnosti navštívili žáci 3. a 4. roč. představení THE COOKING SHOW a žáci 5. a 6. roč. 
divadelní představení THE AUSTRALIAN SHOW. Obě představení realizovala divadelní 
společnost Dr. Klutz Theatre, se kterou máme velmi dobré zkušenosti. 

 

THE COOKING SHOW 
interaktivní divadelní představení hrané v anglickém jazyce bylo určeno pro žáky 3. a 4. roč. 
Žáci se zábavnou formou učili základy angličtiny - seznámili se s novými slovíčky, procvičovali 
si slovní zásobu, čísla a krátké věty. 
Divadlo bylo tentokrát zaměřené  na vaření  a kutilství v kuchyni. Šéfkuchař Dr. Klutz 
vykouzlil ve své kuchyni různé dobroty od palačinek přes špagety s masovými kuličkami až po 
kouzelný dort. Příprava oblíbených pokrmů byla vhodně motivována různými kouzelnickými 
triky a hádankami. Dr. Klutz si pozval na jeviště děti, aby mu pomohly. Z některých žáků se 
rázem stali zdatní herci. Divadelní představení se dětem velice líbilo. Ve výuce anglického 
jazyka si rozšířily slovní zásobu o nová slovíčka, která si zapamatovaly (např. chocolate, knife 
and fork, glass…). 

 

THE AUSTRALIAN SHOW 
multimediální interaktivní představení bylo určeno pro žáky 5. a 6. roč. Žáci tentokrát viděli 
show o Austrálii, rodném místě hlavního účinkujícího. 

Zábavnou formou provedl Dr. Klutz žáky historií Austrálie od původní civilizace až po 
současnost, zahrnul typickou faunu a flóru, známé postavy, historii, současnou hudbu a film 
a také něco z australského slangu. Součástí představení bylo také promítání fotografií 
a krátkých videoklipů.  

Ačkoliv je toto představení většinou určeno pro žáky 2. stupně, díky skvělému výkonu 
Scheliho Nielsena a zvoleným aktivitám neměli ani žáci 5. roč. s porozuměním žádné velké 
problémy. Naopak, všichni žáci se aktivně zapojovali do show. Sám herec jejich přístup 
a znalosti hodnotil velmi pozitivně, byl jimi upřímně a mile překvapen.  

Z tohoto představení si chlapci i dívky odnesli spoustu nových znalostí, ať již jazykových či 
obsahových. Mnozí z nich zjistili, že není třeba mít předsudky. Sami na vlastní kůži poznali, že 
i pouze po třech letech učení se anglickému jazyku jsou schopni naprosto s přehledem 
zvládnout, vnímat a zpracovat i takovou 70 minutovou show, ve které nepadlo ani slovo 
v jejich rodném jazyce. 

 
 

http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=chocolate
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