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Kouzla králů v podání žáků 9. ročníku – 27. 6. 2017 

 
Hrál jsem hlavní roli  - Tadeáše v Kouzlech králů 

 

Začátky byly složité. 

Text jsem se učil průběžně, 

v polovině nácviku jsem ztratil 

chuť hrát, protože jsme se 

stále nemohli dohodnout. Na 

zkouškách stále někdo chyběl. 

Vůbec jsem netušil, že to 

dopadne tak skvěle,  jak to 

dopadlo. Ze svého výkonu 

jsem byl velmi překvapen a 

jsem rád, že i zbytek třídy se 

zapojil naplno. Zkoušky ve 

třídách byly chaotické, 

největší problém nám dělaly 

nástupy na scénu, ale i to jsme nakonec dotáhli do úspěšného konce.  

Dopolední představení pro mne bylo náročnější než podvečerní, protože 

ráno to pro mne byla opravdová premiéra a měl jsem trochu trému. Ta ze mne 

odpoledne spadla a svoji roli jsem si nakonec užíval naplno. Měl jsem pocit 

úspěchu. Po představení mne oslovovali nejen kamarádi, ale i neznámí lidé. 

Mnozí mi říkali, že bych se měl věnovat herectví, což však není vůbec můj cíl. 

V podstatě chci v životě dosáhnout něčeho jiného. Vím, že mám hudební i 

herecký talent, ale obojí si chci ponechat pouze jako koníček. 

Vím, že jsme v jeden den sehráli první i poslední představení našeho 

„souboru“, protože naše devítka končí a každý se rozuteče jinou cestou. 

Vzpomínky, fotky, videa a zážitky však zůstanou. 

Lukáš Škraňka – IX. třída 

 

Divadlo deváté třídy  

Naši nejstarší spolužáci se rozhodli pro nás i veřejnost zahrát na konci roku 

divadlo. 

 My, jako žáci základní školy, jsme se byli podívat na generálce dopoledne. 

Bylo vidět, že všichni herci ze sebe vydali maximum. Osvětlení, které k tomu 
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měli, dodávalo celému představení tu správnou atmosféru. Čím také hodně 

překvapili, byl tanec, který předvedli, a ten dodal takové pohádkové kouzlo. 

Úplně na konci tancovali ještě jednou a to začali všichni tleskat do rytmu písně a 

celé to bylo tak kouzelné, až se některým zatajil dech.  

Myslím si, že pro deváťáky to byla ohromná zkušenost a obdiv nás všech 

jim byl asi příjemný a oni snad dobře ví, že odvedli skvělou práci. 

 

 Klára Vandasová (8. tř.) 

 

Dne 27. 6. se konalo představení 

žáků 9. třídy. Do představení se 

dobrovolně zapojili 4 žáci z 8. třídy a 

jedna žačka z 5. třídy. Žáci hráli 

pohádku Kouzla králů. Někteří měli 

náročnější roli, ale všem se to moc 

podařilo a jak to tak bývá, pohádka měla 

dobrý konec a kouzelnou atmosféru. 

Devátá třída ji dokonce zopakovala pro 

rodiče. Udělali na nás dojem kostýmy a 

kulisy, které měli na starost Petr Pliska, Tomáš Daniel, David Lam a Jana 

Čandová. Do děje nás vtáhlo, když mezi 

námi chodili představitelé pohádky. 

Zaujal nás herecký výkon Lukáše, 

Kačky, Lenky a  Kláry. Překvapily nás 

světelné efekty, které měl na starost pan 

Justich. Velký dík patří hlavně paní 

zástupkyni Janě Levíčkové, která do 

toho dala spousty sil, času, námahy a  

trpělivosti. Bylo na první pohled vidět, 

že si na představení dali hodně záležet a 

že si ho užívali. Obdivujeme herecké 

výkony všech herců a myslíme si,  že toto byla nejpovedenější akce deváté třídy. 

Alena Nováková (8. tř.) 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


