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Anglické divadlo Dr. Klutz

Od pondělí 21.2. do středy 23.2. jsme se po skupinkách přesunovali na průmyslovku, kde pro 
nás byla v kinosále připravena anglická one-man show v podání australské divadelní skupiny DR. 
KLUTZ.

Prvňáčci, druháčci a třeťáčci si při MAGICAL LANGUAGE SHOW (Kouzelná jazyková show) 
zopakovali společně s kouzelníkem čísla, barvy a zvířátka. A co je nejvíce zaujalo?

Adélce Vaňkové z 2.A se nejvíce líbíly: „Masky a králík a kouzelník.“

Michal Mareš ze 2.A napsal: „Mně se líbilo, jak mrskl tou krůtou a masky a ten zajíc.“

 

Čtvrťáci, páťáci a šesťáci trénovali angličtinu při příběhu LENKA AND THE TEA WITCH (Lenka a 
čajová čarodějnice). Jaké byly reakce žáků?

Štěpán Matějček ze 4.C: „Mně se na tom divadle líbilo, že to bylo vtipné a že jsme si tam mohli 
zahrát a navíc to bylo celé anglicky. Takže to byla dobrá náhrada za angličtinu ve vyučování.“

Katka Potěšilová ze 4.C: „Moc se mi divadlo líbilo. Bylo strašně srandovní, krásné kostýmy, 
úžasné zvuky. Bylo to nejlepší divadlo, které jsem viděla.“

Tomáš Pistulka ze 4.C: „Na divadle se mi líbily masky a srandovní pán. Pak taky podprsenka, 
trenýrky a čarodějnice, monstra. Určitě bych chtěl divadlo příští rok.“

Jan Vaníček z 5.A: „Líbilo se mi míchání kouzelného čaje a useknutí ruky. Ale zajímavé bylo, že to
bylo celé anglicky a vyvolal i pár dětí na pódium.“

Dominik Bednář z 5.A: „Líbilo se mi házení hada, výstup monster a divný smích ježibaby.“

Josefína Jandáková z 5.A: „Na divadle se mi líbilo, že bylo legrační a v určité míře i originální a 
spolupracovalo s diváky. Anglicky se mluvilo tak, aby představení diváci rozuměli.“

Sedmáci, osmáci a deváťáci (a i učitelé :) si budou nadosmrti pamatovat nezapomenutelnou 
show – THE AUSTRALIAN SHOW (Australská show). Show, kde se střídala hudba, scénky, 
ochutnávky, písničky, fotky, obrázky… .

Zábavnou formou jsme procestovali australskou historii od Jamese Cooka, přes britské vězně až 
do současnosti. Už víme, že hvězdy na Australské vlajce symbolizují jednotlivá teritoria a že 
Kevin Rudd je australským premiérem.

Původní obyvatelé Aborigines věří, že Giant Rainbow Serpant („had“) stvořil svět. Vynalezli 
bumerang, který sloužil jako zbraň na lov klokanů. Měli jsme možnost vyzkoušet hudební nástroj 
didgeridoo.

Austrálie je domovem mnoha zvířat jako flying fox, bilby, koala, ptakopysk, wombat, kookabura, 
tasmanský tygr a čert. Pták lyrebird napodobuje zvuky civilizace – zmáčknutí spouště foťáku, 
autoalarm… .

Z Austrálie pochází skupiny jako Bee Gees, AC DC, INXS. Herci jako Heath Ledger, Cate 
Blanchett, Mel Gibson, Nicole Kidman nebo Paul Hogas (Krokodýl Dundee).

Australská angličtina se od britské trochu liší. Land Down Under je Austrálie, Aussie znamená 
Australan, G´day je dobrý den. Záchod neřeknout jako toilet ale jako dunny. Woman je v Austrálii
shiela a man se řekne jako bloke.



Australané milují černou kvasnicovou pomazánku VEGEMITE, která snad nikomu z naší školy 
nechutnala.

A jak na show reagovali žáci naší školy?

N. Monhartová z 9.B: „Na středeční prezentaci o Austrálii budu vzpomínat určitě dlouho a ráda. 
Ani minutu jsem se nenudila. Bylo to neskutečně zábavné, ale i poučné. Dozvěděla jsem se plno 
zajímavých informací, třeba o takovém VEGEMITU jsem neměla ani ponětí. Určitě bych se 
nebránila další akci s tímto sympatickým Australanem.“

A.M. Rainochová z 9.B: „Bylo to šokující, veselé, zajímavé a cool. Pán by byl skvělý učitel.“

N.Vašíčková z 9.B: „Moc se mi to líbilo. Pán byl velice vtipný a dokázal zaujmout. Měl hezky 
udělanou prezentaci a jeho angličtině bylo dobře rozumět.“

M. Šimonová z 9.B: „Líbilo se mi, že to nebyla nudná prezentace jako ve škole, ale moderátor byl
akční. Vůbec jsem nečekala, že přede všemi třeba svlékne košili a bude tam tancovat tradiční 
tanec.“

M. Kučerová z 8.A: „Líbil se mi polonahý chlapík lítající po sále, když předváděl Aborigince. 
Zajímavé také bylo poznávání celebrit z Austrálie. Vegemite bylo pěkně nechutný. Líbilo se mi 
troubení na didgeridoo a pták napodobující zvuky všeho, co slyšel.“

Máte-li zájem, koukněte na netu na záznam Australské show ze ZŠ Most. http://www.stream.cz/
…tralian-show

Dana Votrubová (2.3.2011 18:53)
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