Máme rádi divadlo
Na dnešním, již posledním oborovém dni jsme se sešli v 8:15 ve školním divadle. První hodinu
jsme si kontrolovali různé rekvizity a masky, které jsme si na dnešní představení měli přinést.
U našeho představení to nebylo moc složité, pro krále stačila deka (jako plášť) a žezlo vyrobené z
papíru. Také jsme na dnešní oborový den měli umět texty - a jak se dalo čekat, ne všichni je uměli
zcela nejlépe a bezchybně, naštěstí po pár zopakování to šlo lépe. První jsme tedy zhlédli
představení nižších ročníků, dokonce dvakrát, protože nám na první hodinu chyběla role
představitele Zlatovlásky, a tak jsme si to tedy vyzkoušeli až 2. hodinu, kdy byla Zlatovláska již
přítomna. Párkrát jsme si to tedy vyzkoušeli, poté si to opět zopakovali žáci z nižších ročníků a
během 3. vyučovací hodiny již přišel 3. ročník, aby zhlédl představení O Sněhurce a 7 trpaslících
v podání žáků 6. a 7. ročníků. Poté jsme tedy na řadu měli přijít my, po skončení již zmíněného
představení O Sněhurce a 7 trpaslících jsme si naše představení ještě jednou zopakovali, a poté
jsme již byli, v rámci možností, připraveni, abychom naše představení mohli zahrát 4. ročníku –
přece jenom naše hra bylo o krapet těžší, než ta o Sněhurce, a tak tedy bylo lepší, zahrát naší hru
pro, alespoň trochu, starší ročník. Představení jsme zahráli poměrně zdařile, alespoň podle mého
souzení, ačkoli je třeba říct, že jsem pochopitelně nebyl na místě diváka, ale na místě herce. Je
sice pravdou, že někteří chvílemi zapomněli svůj text - a i přes nápovědu si ho nebyli schopni
vybavit, ale naštěstí jsme to vše díky improvizaci divákovi ve hře ujasnili. Poslední hodinu jsme
uklidili všechny kulisy a přesunuli jsme se do učebny výpočetní techniky, kde jsme psali popisy
dnešních oborových dní.
Dan Táborský, 9.A
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