Anglické divadlo
Ve čtvrtek 11. října zavítalo na naši školu anglické divadlo The Bear Education Theatre z
Prahy s představením Love in the Jeans Department.
Představení bylo určeno pro žáky II. stupně 7. - 9. tříd a kromě zábavy se žáci mohli přiučit i
lecčemu ze záludnosti anglického jazyka. Rodilí mluvčí zábavnou, nenucenou formou a s využitím
přirozené soutěživosti žáků vysvětlili rozdíly významů některých slovech, ve kterých čeští žáci
často chybují. S hravostí a s představivostí objasnili rozdíl v použití záludných sloves „borrow“ a
„lend“ - „půjčit si“ a „půjčit (někomu)“, „buy“ a „sell“ - „koupit“ a „prodat“, „give“ a „get“ „dát“ a „dostat“ a mnoha dalších. Zaměřili si také na některá frázová slovesa „put it on“ „obléknout si“, „put it back“ - „dát zpátky, vrátit“ a nevynechali ani ztvárnění různých pocitů, které
museli zahrát samotní žáci – např. „angry“ - naštvaný, „in love“ - zamilovaný, „happy“ - šťastný,
„scared“ - vystrašený či „sad“ - smutný.
Celé představení bylo velice promyšlené a dobře zahrané, k čemuž nemalou mírou přispěl
také samotný ředitel divadla David Fisher, představitel krásné Joe, svoji precizní výslovností tzv.
BBC pronunciation neboli naprosto čistou výslovností, kterou v současné době hovoří asi pouhá 4%
britské populace.
S lítostí proto musím konstatovat, že někteří žáci zejména 9. ročníků a bohužel i pár z řad
osmáků svým velice nevhodným chováním celé představení kazili. Naopak sedmáci a většina
osmáků si představení náramně užili, spolupracovali a dokázali této jedinečné příležitosti využít a
pro tyto žáky má stále smysl anglické divadlo do naší školy zvát.
Celé představení bylo hrazeno nemalou částkou z Klubu rodičů, za což bych chtěla touto
cestou poděkovat a doufám, že za 2 roky uvítáme The Bear Education Theatre na naší škole znovu.
Mgr. Eva Vopalecká
„Anglické divadlo se mi velice líbilo. Bylo super, že to herci pojmuli vtipně a že občas také
promluvili česky (nevadilo by mi, kdyby pořád mluvili anglicky). Také oceňuji vysokou
propracovanost. Super také bylo, když jsem mohl jít na "pódium" a předstírat jak něco
děláme a zbytek školy to musel uhodnout. Byl bych velice rád, kdybychom měli možnost
vidět zase něco podobného, akorát třeba pro starší....“
Radim Švéda 7.B
„Anglické divadlo bylo velmi zábavné. Kromě příběhové části se hrály i různé hry, které mě
bavily. Jelikož jsem všemu rozuměla, divadlo pro mě bylo, jako kdyby se hrálo v českém
jazyce. Příběhová část vyprávěla o žárlivosti dvou kamarádek Sam a Joe. Příběh
kamarádek naštěstí skončil dobře, Sam a Joe zůstaly pořád nejlepšími kamarádkami.
„Best, best friends“ znělo jejich moto pro nejlepší kamarádství. Moc si mi to líbilo a s
kamarádkou to používáme. Za mě rozhodně moc pěkné, zábavné, ale i poučné divadlo.“
Adéla Sychrová 7.A
„Anglické divadlo
– naučili jsme se používat např. sloveso borrow a další slovesa
- textu jsme rozuměli
- líbil se nám příběh i hry
- určitě bychom uvítali něco podobného“
Nikola Marková, Tereza Švédová 8.B

