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Mým snem vždy bylo nastudovat představení Babičky 
Dramatický kroužek má za sebou představení hry Babička podle stejnojmenné knihy Boženy Němcové. Protože hra měla 

úspěch, požádali jsme se vedoucí kroužku,  paní Mgr. Martu Buchtovou,  o krátké shrnutí. 

Samotná  příprava  Babičky  trvala  od  září 2009 do generálky 

29. dubna 2010. Ţe budeme tuto hru hrát, jsme plánovali na konci 

dubna loňského roku. To byl také důvod, proč jsme navštívili 

Národní divadlo v Praze, kde se právě Babička hrála. Kostýmy si 

půjčujeme u paní Kubíčkové v Praze jiţ třetím rokem. Ta paní je 

náš poklad, protoţe nám vytváří přijatelné ceny, a kdyţ je 

potřeba, kostým ušije na míru. Navíc nám půjčuje rekvizity, za 

které neplatíme. 

Hlavní roli ztvárnila paní Hejcmanová, moje známá 

z Pelhřimova, s kterou jsem hrála v Riegeru. Manţel paní 

Hejcmanové je nevlastním synovcem Jarmily Kurandové, 

filmové babičky. Ten nám dokonce natočil DVD z generální 

zkoušky i večerního představení pro rodiče. 

Někomu se moţná zdá, ţe Babička je staromódní do současného 

světa. Mně se ale Babička líbí a ráda se k ní vracím. Čerpám z ní 

klid, který je v současném světě potřebný, vybavuji si vzpomínky 

na svou babičku, která uměla pohladit i pokárat. Dramatické 

krouţky vedu řadu let, a kdyţ končíme jedno představení, 

přemýšlím hned o dalším. Kdysi na začátku jsem si řekla,  ţe 

bych se chtěla pokusit o hry Princ a chuďas, Rusalka a Babička. 

Babička byla velikým snem.  

Příprava na hru spočívá ve čtení. Čtení a přemýšlení, jak bude 

vypadat, to je moje práce. Vybírám děti „herce“. Někdy dám na 

to , ţe se mi samy ozvou a vyřknou přání, co by chtěly hrát. To je 

jednodušší, protoţe kdo chce, hraje roli dobře. Někdy je oslovím 

sama, protoţe v některých dětech prostě postavu vidím. Potom se 

scházíme s paní učitelkou Kučerovou s dětmi na čtecích  

zkouškách. Dvakrát aţ třikrát se skutečně čte. Kdyţ se dostane 

text pod kůţi, vedeme děti k tomu, aby četly tak , jak by slova 

řekly. Následuje rozdělení hry na části podle měsíců, kdy se část 

opakuje s pohybem, hlavně opakuje a opakuje. To bývá nejtěţší 

úsek pro všechny, protoţe musíme říkat, co je a co není dobře. 

Na školní chodbě je to jiné neţ v divadle, chodíme minimálně 

dvakrát do divadla, coţ je málo, ale vzhledem k nájmu to musí 

stačit. Do přípravy patří rekvizity a kulisy, ty musíme shánět. U          

letošní hry se stalo, ţe kulisy byly jiné ve škole a nakonec 

v divadle byla projekce. Problém byl se zpětným projektorem, 

s jeho sháněním jsem si uţila spoustu starostí, nakonec se ale vše 

v dobré obrátilo. Do organizace patří také reklama a hledání škol, 

které se musí oslovit, aby na hru přišly nebo přijely děti i 

z okolních škol. Letos visela organizace jednotlivých představení 

na paní učitelce Kučerové. 

Vystoupení  krouţku beru jako záleţitost celé školy, proto se 

pokaţdé domluvám  se svými kolegyněmi, jestli uspořádáme 

prodejní  výstavu výrobků, a protoţe je kaţdoročně pěkná, 

přinese vţdycky nějakou finanční částku na netradiční pomůcky 

pro pracovní činnosti. Děkuji proto paní učitelce Míle Holé, Evě 

Šťávové, Světlaně Rejzkové, Renatě Pechové, Jarušce Novákové, 

Janě Hezinové, Pavlíně Císařové, Lídě Vokurkové, Monice 

Pliešovské za jejich aktivitu a nemohu zapomenout na paní 

učitelku Pavlínu Štaubertovou, které děkuji za výrobu plakátu. 

Přestoţe je organizace takového představení  vţdycky náročná, 

večerní představení je pro všechny odměnou.                                                                                                                       

                        Zpracovaly Tereza Dvořáková a Julie Ježková 7.A 

Ach, to jídlo!  
Taky hříšně milujete sladké nebo smažené! Je hrozné si něco z toho vybrat? Není! 

Co takhle pomyslet na zeleninu, ovoce, müsli, vitamíny? Tuto myšlenku raději vypouštíme z hlavy. Sáhneme  

po nějaké sušence nebo bonbonu, říkáme si, ţe je vše v pohodě. Ale není, zdaleka ne. Kaţdý den sladkosti,  

kila lezou nahoru. Co si dáme k večeři, tamhle je mrkev, fuj! Raději si usmaţíme hranolky a zeleninu klidně 

vyhodíme. Maminka nás napomíná, ţe nedbáme na zdravou stravu, my si jí nevšímáme! Tohle je špatně, 

sáhněme si do mysli. Našemu tělu to neprospívá, neoblečeme se do nových kalhot! Chceme dosáhnout 

obezity? Já tedy za ţádnou cenu ne! Hranolky, bonbony, hamburgery, sušenky, všechno nezdravé pryč!  

Na scénu přicházejí okurky, mrkve, ředkvičky, jablka, hrozny, cibule, pórek, müsli tyčinky nebo jiné zdravé  

pokrmy! Čím se nasytíme u snídaně? Jablkem nebo okurkou? To je jedno, třeba jablkem a neslazeným čajem.  

Hned se hýbáme lépe, neţ kdyţ se nacpeme čokoládami. Je nám dobře, necítíme v břiše těţké jídlo! Čas svačiny, dáme 

si mrkev, to postačí. Krásně jsme se najedli, trochu odpočinku neuškodí. Půl hodinky pohajáme ve vyhřátých peřinách. 

Pociťujeme hezké uvolnění. Musíme ale vstát na oběd. Co nám to maminka přichystala? Voňavé rybí filé s brambory, nakrájenou 

mrkví, okurkou, rajčetem. Dál uţ nemusím pokračovat, vţdyť víte! Vyzkoušejte si na víkend připravit zdravý jídelníček,  z vlastní 

zkušenosti doporučuji.                                                                                                                                         Nikola Abdallahová, 5.A  

K U K A D L O            Časopis ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881 
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