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Milí čtenáři,  

 

právě v ruce držíte nové číslo našeho školního časopisu, které je zaměřeno 

na téma divadlo. To nám není vůbec cizí, protože jsme v rámci výuky na naší 

škole navštívili divadelní představení Quo vadis a deváťáci zhlédli v Praze 

v Národním divadle hru Williama Shakespeara Sen noci svatojánské. V letošním 

roce navíc oslavujeme výročí tohoto významného dramatika.  

Počtěte si v rubrice „Když vás múza políbí“, nakoukněte do našich 

rozhovorů o divadle, seznamte se s pravidly slušného chování v divadle, procvičte 

si svůj mozek v testu a pobavte se v rubrice „Zábava“.  

Příjemné počteníčko přeje 

                                                                                         vaše redakce 
 

Básnička o divadle 
 

Zničehonic mě napadlo,  

co takhle navštívit divadlo? 

Obléct se společensky je nutné velice 

a nechovat se mezi lidmi jako opice. 

Ještě mi zbývá k zavázání kravata, 

vždyť do divadla nechodíme jako … 

Někdy v divadle sedím a čekám na představení, 

bohužel ale chování lidí správné není. 

Herci cvičili celý rok, 

měli bychom zrychlit krok. 

Ať divadlo stihneme,  
v hledišti si sedneme.  

Představení právě začíná 

a světlo zhasíná. 

Na podiu není lehké hrát, 

o role se herci musí prát. 

Jsem divadelní nadšenec, 

nejvíc mám rád zpěv a tanec. 

Divadlo už skončilo, 

moc se mi to líbilo. 

Diváci se dívají, 

na konci hercům tleskají. 

 

A že divadlo je nudná věc? 

Nevěř tomu, to je lež. 

Divadlo je pecka, 

chodí tam i naše děcka. 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                             
Jak jistě všichni víte, v Bruntále máme městské divadlo. Naše redaktorka Klára 

Mádrová položila pár otázek paní Sedláčkové, která v divadle pracuje. 

 Kdy začíná a jak dlouho trvá divadelní sezóna? 

Divadelní sezóna začíná v září a trvá deset měsíců. 

 Kolik představení se v sezóně hraje? A je nějaké zvýhodněné vstupné? 

Za celou sezónu se hraje celkem třináct představení, z toho je sedm v ročním 

předplatném a po třech představeních v podzimním a jarním předplatném. 

V podzimním a jarním představení se většinou hrají komedie. 

 Kolik diváků se vejde do divadla? 

V divadle je v přízemí 247 míst a na balkoně je míst 99. 

 Kdo kromě hostujících divadel zde vystupuje? 

Vystupuje zde taneční škola Stonožka, bruntálská dílna Polárka, mateřské a 

základní školy. Každý měsíc se ve foyer divadla pořádají různé vernisáže = výstavy 

obrazů, fotografií. Také v malém sále se konají různé přednášky a besedy a pro 

nejmenší děti zde vystupuje pohádková babička Dadla. 

 Je nějak divadlo chráněno před požárem? 

V divadle se každým rokem o divadelních prázdninách stříká protipožárním 

nástřikem opona a také je zde železná opona. Kdyby opravdu začalo hořet, tato opona 

oddělí jeviště od hlediště. 

Zajímavost: V roce 2017 uplyne 20 let od znovuotevření divadla po rekonstrukci. 

Tak se přijďte podívat na jedno z představení, určitě si vybere každý. 

 

 

Klára Mádrová 

 

 



 

 

 

 

 

 

Naše redaktorka Katka Remešová zapátrala a objevila přímo mezi svými 

příbuznými známou pražskou herečku. Její sestřenicí je Kateřina Šildová, která 

nasbírala hraním v divadle již mnoho zkušeností.  

 

 Hrála jsi už někdy něco od Shakespeara? A jakou roli? 

Hrála jsem už na škole. K přijímacím zkouškám jsem měla monolog Puka ze Snu 

noci svatojánské. Pak jsem maturovala Helenou ze stejné hry a ve školním divadle 

jsem pak absolvovala Titánií ze stejné hry. Tu hru miluju. A taky jsem se potkala 

s Julií z Romea a Julie. A ještě jsem kdysi měla monolog Kateřiny ze Zkrocení zlé 

ženy.  

 Hraješ více hlavní role? Nebo to křoví? 

Hraju samé hlavní role. Třeba My Fair Lady, ale to není Shakespeare. 

 Hrála jsi někdy v opeře? 

Vyloženě operu ne, to je jiný obor, než hraju. Ale třeba jsem teď účinkovala 

v neskutečném projektu: Bernstein MASS. Je tam mix úplně všech hudebních stylů. 

Často to sahalo i do opery a klasiky.  

 Hrála jsi někdy v Národním divadle? 

Ano, kdysi jako studentka. Bylo mi 17 let. Hráli jsme v Palci Kolowrat, což je třetí ze 

scén ND. Byla to hra pro čtyři lidi. Jmenovalo se to Ruce Venušiny. Hrála v tom 

Vlasta Chramostová, Jan Hartl, můj spolužák Jiří Srnec a já.            

 Děkujeme Kateřině Šildové, že si našla čas na tento rozhovor. Pokud by vás ještě 

něco zajímalo, více informací najdou naši čtenáři na www.katerinasildova.cz  

Kateřina Remešová 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Š. 

http://www.katerinasildova.cz/


 

 

 

 

 

 

V hodinách slohu si žáci vypůjčili názvy divadelních her Williama Shakespeara. 

Přečtete si úryvky z různých slohových útvarů: 

 

Zkrocení zlé ženy (Popis pracovního postupu) 

Zlá žena v domácnosti, to je něco strašného. Navrhuji, abyste ji zkrotili tak, že jí 

svážete ruce a posadíte ji na židli. Pokud chodí třeba na kickbox, svažte jí také nohy. Za  

druhé jí dejte pytel přes hlavu a nechejte ji zavřenou v pokoji. Jednou dvakrát denně jí dejte 

najíst, ale nezapomeňte jí před tím sundat pytel z hlavy. Mluvte na ni, pokud vás kousne, 

kousněte ji také. Rozvažte ji… 

Adam Svačinka 

 

Večer Tříkrálový (Subjektivně zabarvený popis) 

Je zima, překrásná zima. Stromy jsou zasněžené, ze střech padají kusy sněhu. Všichni 

venku sáňkují, ale já, milovník zimy, sleduji tu překrásnou zimní atmosféru a popíjím horký 

čaj. Není nic lepšího než zima. Zbožňuji ta zimní zasněžená rána, kdy se vzbudím, vykouknu 

z okna a na parapetech sedí dokonalé vločky jako z pohádky. V dálce slyším zpěv, vidím 

špičaté koruny jako od pana krále. Vždyť to také jsou tři králové a zpívají: „My tři králové 

jdeme k vám, štěstí a zdraví vinšujem vám…“ 

Matěj Flekač 

 

Sen noci svatojánské (Úvaha) 

Sny se nám zdají, když spíme. Jsou dobré, ale i špatné, neboli noční můry. Pro nás 

jsou sny výhodné, rozvíjejí naši představivost, kreativitu a mozek si při snění odpočine. 

Někdy se nám můžou ve snech objevit naše vzpomínky. Ty dobré, ale i ty špatné, které 

bychom rádi ovlivnili. Sny mohou být tak živé a realistické, že je po probuzení nerozeznáme 

od skutečnosti. V takových snech se většinou můžeme pohybovat a dělat věci jako v našem 

životě… 

Jolana Pflugerová 

 

Zimní pohádka (Vypravování) 

Byl ledový zimní den a princ Arthur se rozhodl projet na svém koni. Když projížděl 

lesem, uviděl v dáli malou chaloupku. Jel se tam podívat. Sesedl z koně a uvázal ho ke 

stromu, aby mu neutekl. Když procházel mezi stromy, začalo nehorázně sněžit, takže neviděl 

na cestu, kam šlape. Najednou uklouzl, spadl a uhodil se do hlavy. Probudil se v teplé posteli 

s šátkem na čele. Porozhlédl se po místnosti a ve dveřích spatřil dívku…  

Vendula Baňařová 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hamlet (Charakteristika) 

Hamlet není pozemský živočich. Popravdě? Je to pes zkřížený s netopýrem a žížalou. 

Žije na planetě Uran. Hamlet je chytrý a mluvící tvor, chytřejší než Einstein. Jeho hlas zní 

jako hlas tříletého dítěte, ale když se rozčílí, mluví jako padesátiletý muž…. 

Michaela Redlichová 

 

Kupec benátský (Zpráva) 

Dne 20. 12. 2009 byl v Itálii v Benátkách přepaden kupec. Stalo se to okolo šesté 

hodiny večerní, když šel ke stánku s hrníčky, vázami a talíři. Neznámý pachatel po kupci 

začal házet koláče, uzeniny i různé dřevěné věci a další předměty z trhu. Podle některých 

přihlížejících mu makový koláč vletěl přímo do pusy… 

Zuzana Mihalcová 

 

Král Lear (Popis postavy) 

Král Lear je velice starý muž.  Nikdo ani neví, kolik má vlastně let. Má šedivé vlasy   

a málo zubů. Vrásky úplně po celém těle. Oči má unavené, nos jako knoflík, rty seschlé a uši 

malé. Jeho koruna mu zakrývá pleš. Ruce a nohy se mu třepou a pleť má bílou. Na sobě 

nosí… To ani vědět nechtějte…  

Jakub Kostelanský 

 

Sen noci svatojánské (Umělecký popis) 

O půl jedné ráno upadám do hlubokého spánku. Spí se mi dobře, než se mi ovšem 

v hlavě zrodí sen, který by většina lidí mít nechtěla. Ležím ve vysoké trávě a kolem sebe nic 

neslyším. Než se stihnu trochu rozkoukat, zaslechnu hlasy. Zjišťuji, že jsem na hřbitově,       

a tento pocit mě vůbec netěší. Najednou zničehonic se jeden hrob otevírá… 

Michal Hájek 

 

Bouře (Vypravování) 

Byla jsem uprostřed nějakého pole a vedle mě stál muž celý v modrém oblečení. Na 

tričku měl blesky v různých barvách. Džíny měl roztrhané a cítila jsem z něho déšť. Sotva 

jsem se otočila, už tam nebyl. Jakmile jsem vyslovila: „Kde jsi?“ začalo moc pršet. Celá 

jsem promokla. Když jsem na něj zavolala znovu, rozpršelo se ještě víc.  V dálce jsem 

slyšela bouřku. Nevěděla jsem, co mám dělat. „Vzbuď se, honem, nestíháme,“ volá na mě 

máma. Naštěstí se mi to jen zdálo. 

Valča Repková 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A teď určitě zvládnete test o tom, jak se chovat v divadle: 

 

 

 
1.   V divadle máme mít telefon: 

a) zapnutý 

b) vypnutý 

c) zapnutý, ale zvuk musí být vypnutý 

2. V divadle si: 

a) můžeme povídat, ale když začne 

představení, musíme být potichu 

b) můžeme na kamarády pokřikovat 

c) nesmíme mluvit vůbec 

3. V divadle se: 

a) smí jíst, však to uklidí paní uklízečka 

b) nesmí jíst 

c) smí jíst, ale jen před začátkem, máme 

přece právo na svou svačinku 

 

 

 

 

 

4. Na představení chodíme: 

a) hodinu před začátkem 

b) pět minut před začátkem 

c) v kolik hodin chceme, ale tak, 

abychom si stihli dát věci 

      do šatny a v klidu si sednout.  

5. V divadle se vykřikovat: 
a) smí 

b) nesmí 

6. Do divadla by se mělo chodit v: 

a) v teplákách 

b) v pyžamu 

c) ve slušném oblečení 

 

 
 

 

 

 

 

Přečtěte si také názory našich deváťáků na divadelní představení  Quo vadis 

Taneční školy Stonožka: 

Tanečnice byly velmi šikovné, hlavně Venda Zapalačová a Kája Seidlerová. 

Příběh měl hlavu a patu. Díky skvělému výkonu tanečnic se mi to moc líbilo. Myšlenky a citáty, co byly 

promítané, byly promyšlené a poučné.  

Jelikož tanci nerozumím, moc jsem si nepropojil děj s tím, co jsem mohl sledovat. Velmi se mi ovšem líbilo, 

že účinkující, kteří vystupovali před svými spolužáky a kamarády, to zvládli naprosto bez ostychu.  

Citáty byly výstižné a pravdivé. 

Bylo to hezké a dojemné. Nejvíce se mi líbilo téma šikana. 

Líbilo se mi vše, hlavně tanec a některé ty obrázky na plátně. Hudbu jsem celkem znal, takže se mi taky 

líbila.  

Na představení se mi líbilo propojení tance, fotek a drsných scének. Ty se mi líbily, protože se s nimi můžu 

běžně setkat. Celkem mě i zaujala celá pointa představení.  

Představení s úplnou přesností vystihovalo úplně úžasně život většiny dnešní mládeže.  

Nejvíc se mi líbilo, jak tam byly ty citáty a všechno to k sobě pasovalo a těm holkám to moc šlo. Holky se 

snažily a myslím, že se jim to velmi povedlo. Skvělá konfigurace hudby s tancem.  

 



 

 

 

 

 
 

Nachystali jsme si pro vás také křížovku o Williamu Shakespearovi, jehož čtyřsté 

výročí od úmrtí slavíme právě v roce 2016: 

   

William Shakespeare byl anglickým básníkem, hercem a dramatikem, který je 

považován za největšího anglicky píšícího spisovatele a celosvětově známého 

dramatika. Je často nazýván anglickým národním básníkem nebo „bardem Avonu“. 

Mezi jeho nejznámější díla patří: Hamlet, Romeo a Julie, Zkrocení zlé ženy, Macbeth, 

Sen noci svatojánské. Narození není přesně určeno, ale křest proběhnul 26. dubna 1564. 

Zemřel 23. dubna 1616.  
  

1) V jakém měsíci umřel? 

2) Jeho křestní jméno je… 

3) Je často nazýván anglickým národním básníkem nebo… 

4) Jaké je národnosti? 

5) Byl hercem, básníkem a… 

6) Jeho slavné dílo… 

7) Jeho další slavné dílo… 

 
 

 


