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   Oslava dne jazyků - ANGLICKÉ DIVADLO 

 

      Evropský den jazyků se slaví od roku 2001, kdy jej Rada Evropy 

spolu s Evropskou unií ustanovila na 26. září. Hlavní cíle jsou zejména 

upozornit na důležitost studia jazyků, posilování mnohojazyčnosti a 

interkulturní porozumění.  

      Z tohoto důvodu se již druhým rokem konala návštěva anglického 

divadla The Bear Educational Theatre. Loni jsme s nižšími ročníky 

zhlédli představení Jackie and the Gaint. Letos to bylo představení 

Jackie and the Horrible Family. S 7. - 9. ročníkem jsme loni navští-

vili představení The History of England, letos jsme zvolili představe-

ní Frank Novotny and the Case of Present Perfect.  

      Představení se konala v pátek 25. září 2015. Níže si lze přečíst 

názory našich žáků. Úkolem bylo napsat děj představení, co se mi na 

představení líbilo, a zda bych chtěl jít příští rok do anglického divadla 

znovu. 
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          Jackie and the Horrible Family by Prokop Karlík, 6.B 

     Divadlo bylo o Jackie, které je 12 let. Její rodiče se stále hádají, 

a tak se Jackie rozhodne, že půjde za dobrým obrem, který by jí po-

mohl, aby se rodiče nehádali. Jackie si tedy zabalí věci do svého ba-

tůžku a jde. Najednou se objeví dva zlí obři, kteří ji hledají, protože 

rádi jedí děti. O chvíli později najdou Jackie, ale Jackie jim ute-

če.  Nakonec  se dostane k hodným obrům.  

      Ze začátku je všechno „v pohodě“, až potom se Jackie na ně roz-

zlobí, protože se také hádají jako její 

rodiče. Jeden má rád zdravé jídlo a dru-

hý ne.  Tak Jackie odejde. Po chvíli, jak 

jde, do ní  někdo strčil.  Byl to zlý obr. 

Ten ji vezme domů, odejde, a ten druhý 

z ní začne dělat polévku. Naštěstí  jsme my s Jackie  řekli zaklínadlo, 

a to je zmrazilo a zastavilo. Oni nám  pak přísahali, že už nebudou jíst 

děti. Poté se Jackie vrátí k těm hodným obrům, oni jí dají jídlo a 

vzkaz pro rodiče. Tím celé divadlo bylo ukončeno. 

       Mně se divadlo líbilo a z AJ jsem se naučil slovíčko spell a mnoho 

jsem si jich zopakoval, například : good and bad giant. 

       Příští rok bych šel rád  zase, ale chtěl bych, aby to nebylo tak 

dětské, spíše pro starší děti. 

https://www.email.cz/download/i/2o90a9mUm1Tm9gPMbfWYDavNVokNViHh-eJWSWARRzIILXGZSs7-bihf8uE06_5tcXcK-X8/Jackie and the Horrible Family.JPG
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Frank Novotny and the Case of Present Perfect by Marie Kaucká, 

7.A 

 

       Příběh je o jedné dívce, která se jmenovala Lucy. Té se nelíbilo, 

jak se k ní Spencer chová. Chtěla, aby ji nechal na pokoji. Proto také 

šla za panem detektivem Novotným. Pan Novotný nejdříve nechtěl, ale 

potom ho přesvědčila, aby jí pomohl zbavit se Spencera. Když se to 

dozvěděl Mark, byl z toho nadšený, ale Spencerovi se to vůbec nelíbi-

lo. Spencer pozval Lucy do Havraního baru. Lucy tam přišla, pan No-

votný byl zatím schovaný. Tam se Spencer převlékl za Marka a běžel 

ukrást přívěsky. Potom je zahodil. Nakonec jsme měli přijít na to, že 

Spencer a Mark byl jeden jediný člověk. 

 

      Divadlo se mi sice líbilo, ale zprvu jsem vůbec netušila, o čem di-

vadlo je. Jít na anglické divadlo je určitě prospěšné, protože jsem se 

naučila více rozumět angličtině, dále také předpřítomný čas a použí-

vala jsem při odpovědích  angličtinu. 
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 If you prefer English here you are by Tomáš hrdlička, 7.A 

We  visited an English performance in theatre Reduta on Friday.  

The main characters are:  

Mr. František Novotný - a detective 

Lucy - the main female character  

Marcus  and Stephan - twins. They are both loving Lucy.  

 

            S T O R Y   

       Mr. František Novotný lived in Czech republic and he 

moved  to Chicago to take over  the detective agency of his uncle.  

Lucy loves Marcus, but both brothers love her. Lucy and Marcus 

were  on a walk in the city. 

Lucy saw some golden ear-

rings in the jewellery shop 

and she really wanted them. 

Marcus put them in his 

pocket as a joke, but man-

ager of the shop saw him and kicked him out. Lucy and Marcus came 

to Mr. Novotný asking for help. Stephan is pretending to be Mar-

cus and he does not behave well. After they left Stephan came to 

the Novotný`s office and he wanted to know what his brother said 

https://www.email.cz/download/i/eAU2a4H56OKRSRFxMyiYDavNVom6TQeYppCQ1bv4HXwtjcZfSs7-bihf8uE06_5tcXcK-X8/Frank Novoty and the case of PP.jpg
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him. After a while Lucy received a note from Stephan to come to Ba-

boons club and see that Marcus is taking drugs. Mr. Novotný came to 

the club too and saw Stephan dressing up as Marcus. Stephan came 

to drugs dealer to buy some drugs while Lucy came and saw him. 

When Stephen pretending to be Marcus saw Lucy he escaped out of 

the club. Lucy sent a sms to Stephan to come to Black parrots cafe 

and she told Stephan  to leave her and Marcus alone. Stephan goes to 

the toilets with drugs. During the conversation of Lucy and Stephan 

there is a robbery in the jewellery shop. Stephan comes back and 

Marcus entered the café and say that he has just done something 

stup id . He has stolen the earrings for Lucy.   

I liked the performance. The only bad thing is that there did not 

play native speakers. Next year I would like to go there again be-

cause it is a good opportunity to learn more. 

  

                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         připravila Věra Žádníková 
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Spaní ve škole 9.A+9.B 

 
   Ve čtvrtek v 18:00 hodin se skoro celá naše třída dostavila do ves-

tibulu školy. Poté, co jsme se domluvili o noclehu jednotlivých tříd, 

všechna děvčata se odebrala do kuchyňky, aby uvařila výtečnou veče-

ři. Dívky ukuchtily těstoviny s kečupem a nastrouhaným sýrem. 

Nejdříve se najedla děvčata a až potom chlapci. Odebrali jsme se 

všichni do svých tříd a mluvili o předtančení. O půl desáté jsme se 

společně i s otcem Benediktem vydali procházkou do Týnského chrá-

mu, kde proběhla mše, která byla určena jenom nám. Po mši následova-

la prohlídka chrámu a výstup na ochoz věže. Viděli jsme noční Prahu. 

A vrátili jsme se zpět do školy. Spaní ve škole jsme si moc užili a těší-

me se na další školní akce. 

                                                                  J. Halamásková a E. Jurčeková, 9. B 
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      Bylo chladné listopadové dopoledne a tribuny překypovaly nadše-

nými fanoušky zimních olympijských her. Vzduchem se nesl hlas ko-

mentátora:  

      „A je to tady! Disciplína v běhu na 100 metrů! Účastníci se už řadí 

na startovní čáru! Opět tu vidíme staré známé tváře Pravdu a Lež ! 

      A už je to tady! Běh byl odstartován a Pravda se suverénně do-

stává do vedení! Lež zůstává pozadu a zdá se, že opět prohraje! 

Nicméně jak ji všichni známe, příští rok bude soutěžit zase, stejně ja-

ko každý rok! A tak je to vždycky - pravda pokaždé zvítězí, ale lež se 

nikdy nevzdává!“ 

                                                                                       Tobiáš Ulovec, 9.A 
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      Ahoj, jmenuji se Milka Karamelová s kódem 58214321. Vyrobili mě 

před dvěma týdny a před týdnem mě dodali do mého současného do-

mova do prodejny Alberta v Mníšku pod Brdy.  

      Tak si tak ležím v regálu a přemýšlím si, jaké by to bylo mít oprav-

dovou skříň či poličku u někoho doma, hovět si, … ale v tom vidím ně-

jakou ruku. Není to ruka, ke které chci, není čistá a pěkná s prsteny. 

Je černá. Ale ne, není černá! To je rukavice, a nevoní! Z toho zápachu 

jsem nejspíš omdlela. Probrala jsem se až po chvíli. Byla jsem spolu s 

kolegyněmi Milkou Čokoládovou, Milkou Jahodovou a dalšími čokoláda-

mi, které jsem neznala osobně v jakési černé tmě. Zjistila jsem, že je 

to černá taška. Ten, kdo mě unesl, byl podle stylu chůze středního vě-

ku a pohyboval se obezřetně pomalu. Podle lehkého našlapování to vy-

padalo na ženu. Posléze jsem zaslechla útržky krátkých vět. Došlo mi, 

že mě žena ukradla z regálu s dalšími jedenácti čokoládami v hodnotě 

500,- Kč.  

       Dál už nic nevím, únavou jsem usnula. Vrátili mě opět na regál. Pa-

matuji si, že jsem viděla dva muže v uniformě, jak vedou zlodějku 

pryč. 

                                                                                    Tereza Suchlová, 7.B 
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Program v rámci CIEE - spolupráce s americkým 

studentem v hodinách anglického jazyka 

 

      Vyprávění příběhů pomocí obrázkových kostek by Anička Polláková, Sandra 

Schmidtová, Jan Nepomuk Fronek, Matt Ajayi (žáci 7.A) and Drew (USA).  

 

     „Once upon a time, there was a girl that woke up at 7 o’clock to 

play football. Before her match she got scared because she suddenly 

thought about aliens. After the match she went home and she found 

an alien footprint in the garden. There was a gift on the steps of her 

house. She opened the gift and found a rainbow colored sheep inside. 

She decided to cut the rainbow colored fur off the sheep. Then she 

woke up and found out that it was all a dream.“ 

 

 

https://www.email.cz/download/i/C9DG9g3yalJ6INltKRBDGAQ4LTTKeylQBFJ44uOBG6flGcFhXSi8V5cqGWwjNqV4nkIxhAg/CIEE-Story II%2C 26-10-15.JPG
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