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Vážení čtenáři,
dnešní číslo je speciální, bude celé jako ohlédnutí za právě proběhnutou Akademií.
Věříme, že i tak se vám bude líbit.
A na co se dnes můžete těšit? Rozhovor s paní ředitelkou o nacvičování a celkovém
dojmu z Akademie. Dále rozhovor s paní učitelkou Voskovou a Černou, které jsme si vybrali
jako dvě z mnoha učitelek, které věnovaly svůj čas a nápady na secvičení čísla se svými žáky.
Dále rozhovor s Honzou, moderátorem. Sára, moderátorka, nám své odpovědi bohužel včas
nedodala. A poslední bude rozhovor s účinkujícími. Shodou okolností jsou členy naší redakční
rady, takže si sami na sobě vyzkoušeli jaké to je být reportér, ale i respondent.
Příští číslo na vás bude čekat u vašich třídních učitelek po 20. červnu, můžete se těšit na
předprázdninové luštění, čtení i hru s QR kódy.
Vaše redakce

Rozhovor s paní ředitelkou:
Redakce: Jak dlouho jste trénovali na Akademii?
Pí. ředitelka: O Akademii se mluvilo od podzimu, ale trénovalo se poslední dva nebo tři
měsíce.
Redakce: Jaký jste měla pocit při generálce?
Pí. ředitelka: Došlo na to, čeho jsem se v skrytu obávala, celé představení má dohromady 25
vystoupení a je příliš dlouhé na to, aby se za jedno odpoledne mohlo 2krát opakovat. Proto jsme
ho rozdělili na dvě části. Aspoň se do Sokolovny diváci lépe vešli.
Redakce: Kdyby se mohlo vystoupení ještě jednou opakovat, co byste změnila?
Pí. ředitelka: Nic zásadního by se neměnilo, prostor by měli dostat všichni, kdo mají zájem
vystupovat.
Redakce: Jak jste spokojená s výkonem svých žáků?
Pí. ředitelka: Jsem přesvědčená, že všichni účinkující předvedli na jevišti své maximum a že
někdo zpívá či tančí lépe než někdo další – je přece úplně normální. Nejsme profesionálové,
chceme se bavit a zároveň pobavit i jiné. To se podařilo.

Redakce: Jaký dojem na vás udělaly kostýmy?
Pí. ředitelka: Kostýmy? Byly jednoduché a v tom je to kouzlo. Jde o chuť zúčastnit se
společné věci, nikoli o dokonalý kostým z půjčovny.
Redakce: Co by mělo zaznít závěrem?
Pí. ředitelka: Nejdůležitější je radost z dobře vykonané práce. Že stále ještě dovedeme
společně bláznit v tom dobrém slova smyslu. Že na jevišti je jedno, kdo je žák a kdo učitel. Že
máme na víc než jen osamělé vysedávání u počítače s mobilem vedle klávesnice. Že se umíme
vzájemně ocenit a zatleskat konkurenčním vystoupením.
Děkuji všem, byli jste bezvadní.
Redakce: Děkujeme za rozhovor.

Rozhovor s paní učitelkami Voskovou a Černou:
Respondentem Michala byla pí. uč.
Vosková:
Jak dlouho jste trénovali na Akademii?
Od února.
Jaký jste měla pocit při generálce?
Chaos.
Bylo podle vás dost času na vystoupení?
Ne, hlavně měla být generálka minimálně o
14dní dříve.
Bylo podle vás dost místa?
Ano.
Kdybyste vystupovali ještě jednou, co
byste změnili?
Ozvučení.
Bylo těžké se domluvit s žáky?
Ne, spolupráce byla fajn, i když náročná.
Jak jste spokojen/á s výkonem svých
žáků?
Snaží se, i když se stydí. Spolupracují.
Jaký dojem na vás udělaly kostýmy?
Domluvila jsem se s rodiči a kostýmy šila
jedna z maminek.
Co by ještě mělo zaznít v našem
rozhovoru?
Proč se někteří z vyučujících rozhodli, že
nepřispějí nácviku ?

Respondentem Diany byla pí. uč. Černá:
Jak dlouho jste trénovali na Akademii?
3 měsíce.
Jaký jste měla pocit při generálce?
Smíšený, ale nadějný, že to zvládneme.
Bylo podle vás dost času na vystoupení?
Ano.
Bylo podle vás dost místa?
1.stupeň málo místa - hodně rodičů.
Kdybyste vystupovali ještě jednou, co
byste změnili?
Ozvučení – bezdrátové mikrofony.
Bylo těžké se domluvit se na vystoupení s
žáky?
Občas ano + nemoci=komplikace
Jak jste spokojená s výkonem svých
žáků?
Na 100%. Byli výborní.
Jaký dojem na vás udělaly kostýmy?
Některé kostýmy byly úžasné, nápadité.
Co by ještě mělo zaznít v našem
rozhovoru?
Dobrá práce realizačního týmu a velká
pomoc od kluků, kteří pomáhali.

Rozhovor s účinkujícími Michalem, Dianou
(scénka ze školního prostředí nacvičená paní učitelkou Černou)
a Vojtou
(dítě v Polednici nacvičené paní ředitelkou):
Odpovídají společně Michal a Didi:

Odpovídá Vojta:

Jaké jste měli pocity při generálce? A jak

Jaké jsi měl pocity při generálce? A jak se

se vám pak povedlo vystoupení naostro?

ti pak povedlo vystoupení před rodiči?

Při generálce to bylo dobré, ale byl tam

Nuda, protože jsme dlouho čekali na své

docela velký zmatek. Před rodiči se nám

vystoupení. Ale pak bez chyby.

vystoupení velmi povedlo.
Jak dlouho jste scénku s paní učitelkou

Jak dlouho jste scénku s paní ředitelkou

Černou nacvičovali?

nacvičovali?

Dlouho, asi od ledna. Ale tématiku a průběh

Více jak měsíc

scénky jsme vybírali od září.
Kdybyste vystupovali ještě jednou, co

Obsazení tvé role bylo náhodné?

byste změnili?

Ano, dostal jsem roli dítěte díky suplované

Časté vypínání mikrofonů.

hodině.

Jak jste pro své vystoupení sháněli

Kdybys vystupoval ještě jednou, co bys

kostýmy?

změnil?

Protože jsme měli normální školní oblečení,

Šel bych dříve ke své herecké matce.

nemuseli jsme si nic navíc shánět.
Jak sis pro své vystoupení sháněl kostým?
Nic jsem nesháněl, vše mi donesli
spoluherci.

Rozhovor s Honzou, moderátorem Školní akademie:
Redakce: Jak dlouho jste trénovali na Akademii?
Honza: V posledních týdnech denně alespoň jednu hodinu.
Redakce: Jaký jsi měl pocit při generálce?
Honza: Skvělý pocit.
Redakce: Jaké vystoupení se ti nejvíce líbilo?
Honza: Nelze vybrat jen jeden, líbily se mi Cup song, stínohra a zumba.
Redakce: Měl jsi trému? Pokud ano, jak jsi jí vyřešil?
Honza: Ano, ale jsem chlap a vzchopil jsem se.
Redakce: Kdybys moderoval ještě jednou, co bys změnil?
Honza: Text. Nic víc.
Redakce: Jaký dojem na tebe udělaly kostýmy?
Honza: Celkem dobrý. Seklo jim to.
Redakce: Děkuji za rozhovor.

Upoutávka na poslední číslo letošního roku!
Chcete si přečíst níže uvedené informace? ANO?
Musíte mít ve svém telefonu nainstalovanou QR čtečku, doporučujeme vám třeba tu od
seznamu.
odkaz pro Google play: https://goo.gl/h38diH
odkaz pro Appstore: https://goo.gl/xXFEse
odkaz pro Microsoft: https://goo.gl/pThwxj

INFORMACE PRO VÁS:

