
 

 

 

 

Vážení čtenáři, 

chtěli bychom vám představit projekt anglického divadla 

studentů Křesťanského gymnázia v Praze, Hostivaři. Letos proběhl 

již druhý ročník našeho projektu, kdy se studenti učí aktivně používat 

angličtinu, kterou upotřebí především v běžné komunikaci. Učí se 

nebát se dělat chyby, improvizovat a jsou cíleně vedeni k 

sebevědomému projevu v cizím jazyce.   

Scénář hry byl vytvořen za účelem zlepšení znalostí anglického 

jazyka tvůrčí a zábavnou formou divadelní společností Domino 

Theater pod vedením Mgr. Štěpánkové. Překonat psychický blok při 

výuce cizího jazyka není snadné; prošel si tím asi každý z nás, kdo se 

do boje s některou z cizích řečí pustil.  

Ze zkušenosti víme, že angličtina je jazykem, který je v životě 

každého z nás velmi důležitý, a proto je významné, aby nám přirostl k 

srdci. Své studenty máme opravdu rádi a snažíme se lásku k jazyku v 

nich probudit prostřednictvím divadla, jazykem Shakespeara.  

Studenti intenzivně zkoušeli divadelní scénky a skeče celý 

půlrok ve svém volném čase a během závěrečného workshopu. 

Následně plody své práce předvedli i publiku v Praze, Jihlavě, 

Chrudimi, Pardubicích a Brně. Naše herce spojení angličtiny a divadla 

očividně bavilo. Svůj trénink na prknech, která ještě neznamenají svět, 

brali vážně, ale současně si užili i spoustu zábavy.   

Naučili jsme se spoustu věcí, které můžeme použít i ve výuce. 

Bylo to vzájemné obohacení po všech stránkách. Poznali jsme svoje 

studenty jinak než běžně ve vyučování a myslíme si, že to bylo pro 

obě strany velmi přínosné. Vidíme pokrok u studentů, které máme v 

běžných hodinách. A i kdyby tento pokrok jenom spočíval v tom, že 

se nebojí mluvit, tak to stálo za to. 

Pozitivní ohlasy byly slyšet ode všech, kdo naše představení 

shlédli a věřte, jsme na naše studenty velmi pyšní. Tímto vás, čtenáře, 

již předem zveme na příští představení Romeo a Julie, které budeme 

hrát v Salesiánském divadle v prosinci 2013.  

Za Křesťanské gymnázium,  

Zuzana Procházková, Jan Vepřek, učitelé AJ 



 


