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Děti a senioři. Kombinace, která 
odjakživa funguje. Jen na ni někdy 
v tom kalupu zapomínáme. O tom, že 
žáci ZŠ Švermova mají tzv. srdce na 
pravém místě, dokázali nedávno dvě-
ma akcemi. 

Dobrovolníci z řad žáků 2. stupně 
se připojili k mediálnímu projektu 
Ježíškova vnoučata. Vyrobili a zaslali 

vánoční přání, která pak i s drobnými 
dárky putovala opuštěným dědečkům 
a babičkám v Domovech pro seniory. 

„Žáci nás překvapili a dojali svou 
opravdovostí. Během vytváření si spo-
lu s paní učitelkou Lenkou Lidmilovou 
povídali o tom, jak smutné je asi stáří 
opuštěných lidí,“ přibližuje ředitel ško-
ly Jaroslav Ptáček. 

Žáci vyslali přání opuštěným seniorům

VÁNOČNÍ pořad pro seniory a účast 
v Ježíškových vnoučatech. To jsou 
nedávné akce žáků ze ZŠ Švermova.

Foto: archiv

Byť od vyhlášení akce k zaslání byl 
malý časový prostor, všichni žáci se, 
dle jeho slov, dobrovolně přihlási-
li. Vyrobili a vyslali přes stovku přá-
níček. Místo doručení vybral Ježíšek 
z ČRo. „Jsem na tyto žáky náležitě pyš-
ná“, vzkazuje učitelka Lenka Lidmilo-
vá.

„Naši nejmladší žáčci zase přinesli 
mnoho radosti do žďárského Domova 
klidného stáří,“ cení si ředitel Ptáček. 
Dojetí se hostitelé neubránili při při-
jímání dárečků i poslechu koled. Ty 
si děti připravily se svými učitelkami 
Hanou Bořilovou a Jitkou Kvapilo-
vou. -lko-
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Pohádková slova „Once upon a 
time…” odstartovala naši divadelní 
interpretaci nyní už kultovního fi lmu 
Shrek.

Na rozdíl od předchozích předsta-
vení anglického divadla na Gymzr se 
na letošním ročníku podílelo více tříd 
– celá 3.A a zájemci ze Septimy a 3.B. 
Letos jsme představení vyšperkovali i 
vlastní kapelou, která živě zahrála dvě 
písničky. Vše probíhalo pod taktov-
kou paní učitelky Michaely Kondýs-
kové, bez jejíž organizace bychom nic 
dohromady nedali.

Režie a zároveň scénáristické prá-
ce se ujali Klárka Jagošová a Matěj 
Zich. Před představiteli hlavních 
rolí – Shreka (Daniel Křesťan), Oslí-
ka (Tomáš Chudoba), Fiony (Lucie 
Kozlová) a lorda Farquaada (Mar-
tin Máca) stál obtížný úkol v podo-
bě sedmnáctistránkového scénáře, 
ale musíme uznat, že opravdu obstá-
li a jejich obsazení byla dobrá vol-
ba. Celou scénu dotvářely krásné, do 
detailu propracované kulisy, které 
vyráběl ve Žďáře již skoro renomo-
vaný umělec Matěj Ubr se svými spo-

lužáky. Pro skvěle fungující předsta-
vení jsou ale potřeba i další funkce, 
kterým se často nedostává zasloužené 
publicity – technici, kostyméři, mas-
kéři nebo komparzisté.

Celý divadelní ansámbl byl sice po 
několika dnech intenzivního zkoušení 
vyčerpán, ale do všech devíti vystoupe-
ní šli všichni účastníci skutečně napl-
no. Nadšení se promítlo do výsledku 
všech představení, která velice bavi-
la jak diváky, kteří přišli nebo přijeli z 
blízkých základních škol, tak i studen-
ty, kteří se na nich podíleli.

 Štěpánka Šťastníková

Bohužel tady nemůžeme vyjmenovat 
všech přibližně padesát studentů, kteří 
přispěli k úspěchu představení, třebas 
jen jedním drobným detailem nebo 
vtipem. Všem děkuji za stoprocentní 
nasazení, kterým dokázali, že mají rádi 
divadlo, angličtinu a snad i svou školu.

Na Dni otevřených dveří GymZR 
11. a 12. ledna si budete moci prohléd-
nout kulisy, fotky ze zkoušek a části 
záznamu představení. Přijďte se podí-
vat. Michaela Kondýsková

Anglické divadelní Vánoce 
na žďárském gymnáziu
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(individuální pohovory o možnostech studia
každé pondělí od 15:00 do 18:00)

PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Jsme moderní školou sledující vývoj technologií, trendů a trhu práce.
O naše žáky maximálně pečujeme...

Rádi vás přesvědčíme na našem
pondělním informačním odpoledni


