
 
 
 
 
 
 

Hráli jsme divadlo pro předškoláky - 12. 6. 2019 

   Stalo se již tradicí, že žáci 8. třídy ZŠ se stávají patrony budoucích 

prvňáčků. Pro ně připravují různé akce, aby se navzájem poznali. 

    Letošní 8. třída si pro budoucí prvňáčky připravila pohádku O dvanácti 

měsíčkách. Celá třída se pustila do práce. Nejprve jsme pohádku přečetli a při 

tom jsme promýšleli, jaké budeme potřebovat kulisy, které jsme začali také 

malovat. Výsledek byl vynikající. Určitě se nám povedly hluboké sněhové 

závěje, rozkvétající fialky, červené jahody i dozrávající jablka. Pěkný byl i 

plápolající oheň a zasněžené stromy v lese.  

    Pak děvčata pohádku přepsala do podoby scénáře.  Následovalo 

rozdělení rolí. Ne každý chtěl vystupovat, ale o herce velkých rolí nouze nebyla. 

Každý žák 8. třídy představoval jeden měsíc v roce. Tomáš Pliska hrál hned 

dvojroli. Vystupoval jako měsíc leden. Protože ve třídě máme jen 16 žáků, 

musel zaskočit také v roli statného hospodáře.  

Role macechy, Holeny a hodné Marušky se ujaly 



 

Markéta Dubská, Veronika Košanová a Barbora Šimková. Všichni hlavní 

protagonisté své vystoupení zvládli opravdu výborně. Velký kus práce odvedl 

také vypravěč Vojtěch Košťál, který se ujal i filmového zpracování a celou 

pohádku natočil. Za to 

mu patří velké 

poděkování. Ale sluší se 

poděkovat i ostatním 

"osmákům", kteří hráli 

ostatní měsíce, protože 

místo tepla 

vycházejícího z ohně je 

hřály sluneční paprsky, 

které se velmi 

intenzivně opíraly do 

jeviště - zahrady u MŠ, kde spořádaně na "dvanácti kamenech sedělo 12 

měsíčků." 

   Představení se líbilo jak předškolákům, tak i jejich rodičům. Také samotní 

herci byli se svými výkony spokojení.  

   Po skončení divadla se žáci 8. třídy ujali role patronů a svého svěřence z 

MŠ provedli bránou MŠ do brány ZŠ. Přitom je ostužkovali malou kytičkou s 

beruškou. Stejný malý dáreček dostala i paní učitelka budoucích prvňáčků Mgr. 

Dana Šindelářová.  

                                                                                          Dana Čandová, tř. uč. 8. třídy 

         (foto M. Hurtala) 

 


