
 

 
 

 
 
 

 

Dva večery v rytmu školní akademie 
20 let od založení školy uteklo jako voda a není divu, že toto krásné kulaté číslo chtělo nějak 

oslavit. A jak jinak než školní akademií, která se konala 14. a 15. května. 
 

 
Já osobně nevím, z jaké hlavy přišel nápad uspořádat 
akademii, ale myslím, že se povedl velmi dobře uskutečnit. 
Ze začátku to vypadalo na veliký chaos, hlavně na 

generálních zkouškách, ale co jsem slyšela názory diváků, 
všichni jenom chválili. Ale zpět na začátek. První zmínky o 
konání padly, myslím v únoru. A tím pádem měla každá 
třída co dělat, aby si vymyslela svůj výstup. Zadání bylo 
jasné - krátké vystoupení asi tak do deseti minut. Třídy se 
začaly připravovat, vymýšlet, nacvičovat. Pro naši třídu to 
bylo těžké vymyslet nějakou scénku, ale nakonec jsme se 
přece jenom dohodli. Už samé nacvičování bylo opepřeno 
tím, že jednotlivé výstupy třídy nejdřív předvedou a následně 

budou vybrány ty, které budou vystupovat v divadle (to byla 
většina). Spíše se tímto tak nějak ukázalo, kolik je výstupů a 
jakého jsou námětu. Ještě jsme měli několik týdnů na 
dopilování. A akademie byla tu. Před samotným večerním 
vystoupením musela být řádná generální zkouška, jelikož 
spousta dětí ještě nikdy nevystupovala v divadle. Na 
generálce byl samozřejmě chaos, jakožto bývá u každého  
 

 

 
představení, a tak bych se ani nedivila, kdyby ve večerním  
představení někdo něco spletl nebo například nastoupil 
špatně atd. Ale vše předčilo moje očekávání. Hlavně už to, 

jak se vyřešilo vystupování všech dětí. Do zákulisí bychom 
se samozřejmě všichni nevešli, a tak děti přicházely 
postupně, podle toho kdy vystupovaly na jevišti. Také mě 
překvapily děti, že se alespoň v únosné míře chovaly velmi 
slušně a hlavně potichu v zákulisí. Patří jim veliké díky. A 
nesmím zapomenout na prodejní trh dětských výrobků, který 
nesměl chybět a který se tradičně velmi líbil. Taková tečka 
na konec je, že celou akademii si můžeme zakoupit ve škole 
na DVD za 30 Kč, které budou věnovány Zájmovému 

sdružení rodičů. A celkové zhodnocení? Ode mne dostává 
celá akademie jedničku, protože se velmi povedla. A 
nesmíme zapomenout na učitele, kteří buď akademii 
organizovali, anebo s námi nacvičovali naše výstupy.  
Těm patří také díky.                                Patricie Kočová 9.A 
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