
 

 

 
Potrestaná pýcha v podání žáků 5. třídy – 28. 2. 2020 
 

 
 
To, že by Božena Němcová oslavila v únoru 200 let od svého narození, 

vědí asi všichni. 
Páťáci se při této příležitosti rozhodli nastudovat divadelní představení na 

motivy pohádky této vynikající autorky. A vyhrála právě „Potrestaná pýcha“, 
zfilmovaná pod názvem „Pyšná princezna“. 

Přípravy nebyly úplně snadné – scénář (pomohla p. učitelka), kulisy 
(práce p. asistentky), kostýmy – a především se naučit text. Někteří překvapili 
svým hereckým nadáním, ale nenašel se nikdo, kdo by nás nechal „ve štychu“ a 
nezapojil se. Každý přiložil ruku k dílu. Nakonec vznikly dvě skupiny „herců“. 
Jedna odehrála pohádku pro své mladší spolužáky v tělocvičně naší školy, druhá 
pak vystoupila v mateřské školce. Tréma byla veliká, ale vyplatilo se. Pohádka 
měla velký úspěch, jak u dětských diváků, tak u paní učitelek, a dokonce i u 
pana starosty., který se na nás přišel podívat. 

Páťáci nezůstali ale jen u divadla. Tvořili přesmyčky, křížovky a  
omalovánky pro děti k zápisu. Připravili minivýstavku knih. Vše se točilo kolem 
života a díla Boženy Němcové. 

Myslíme si, že děti kromě divadelního vystoupení ale trénovaly i 
spolupráci, komunikaci. A to je velmi důležité. 

A jak to viděli sami aktéři? 
 



Pavel:  „Moc se mi to líbilo. Chtěl bych hrát znovu.“ 

Martina:  „Hrála jsem moc ráda. Bavilo mě to a chtěla bych zahrát  
   vystoupení před rodiči. Paní učitelka vymyslela nádhernou věc.“ 

Kuba:  „Myslím si, že se nám divadlo povedlo. Rád bych hrál nějaké  
  divadlo znovu. Jsem rád, že to paní učitelku napadlo.“ 

Anežka:  „Divadlo se mi líbilo a ráda bych hrála i jindy. Měli jsme super  
              kostýmy.“ 

Martin:  „Byl to dobrý nápad. Určitě bych to dělal znovu. Líbilo se mi to 
  hodně.“ 
Kája:  „Divadlo se mi moc líbilo, i když jsem při vystoupení shodila  
  fontánu. Chtěla bych hrát ještě někdy.“ 

Natka: „Myslím si, že se nám divadlo velmi povedlo. Určitě bych hrála i 
  v dalších letech. Bylo mi potěšením si zahrát Boženu Němcovou.“ 

Vojta:  „Divadlo bylo moc pěkné, nikdo ho nekazil a všichni dělali to, co 
  měli. Chtěl bych hrát zase.“ 

 
 Přejme všem, ať jsou stále tak nadšení ze školní práce a samozřejmě 
z tvůrčí práce vůbec. 

Miroslava Kotápišová, Jana Levíčková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


