
Reakce žáků šestého ročníku na zhlédnuté představení Václavského divadélka 

Vodník trochu jinak: 

 

Bylo to hezké. Je zajímavé, že z takové smutné básničky vznikla vtipná a pěkná 

pohádka. Obdivuji všechny dětské herce z naší školy, že to skvěle zvládli, také 

obdivuji paní Nahodilovou za výborný scénář a také za trpělivost. Kostýmy a 

kulisy byly také moc hezké. Konečné hodnocení: bylo to super! (Anna Kvačková) 

 

Představení bylo velmi zajímavě přepracované a rozhodně to bylo lepší než to 

číst v knížce. Obsazení herců mě taky zaujalo. Kulisy byly opravdu velmi pěkné. 

(Lukáš Smejkal) 

 

Toto představení bylo pěkně zpracované. Líbilo se mi, že to neskončilo tragicky, 

ale dobře. Kulisy i kostýmy byly velmi vydařené. Dobré bylo i to, že postavy hráli 

herci, kteří sena to hodili. Snad nejlepší na celé hře byly vtipné hlášky. (Simona 

Chmelková) 

 

Pohádka se mi velmi líbila, protože je mnohem zábavnější než originální verze. 

Krásné bylo pozadí, které namaloval pan ředitel. Kostýmy byly velmi pěkné, 

nejhezčí měli vodníci. (Bronislav Maštera) 

 

Vybírat každý rok téma, promyslet celý příběh, naučit všechny účinkující, kde 

mají být a co mají říkat, musí být složité. A proto by měl každý zatleskat, i 

herecký výkon všech herců byl nádherný. Pustit se do tohoto Erbenova příběhu 

chtělo skutečně hodně odvahy a trpělivosti, a proto si toto zpracování skutečně 

zaslouží uznání. (Tomáš Široký) 

 



Toto vystoupení se mi velice líbilo. Hezké byly kulisy, kostýmy, herci hráli 

skvěle. Nejhezčí na tom byl děj, který vymyslela paní vychovatelka Irena 

Nahodilová. Vodníci a vodnice byli hezky nazdobeni. Nejvíce mě zaujaly asi ty 

pruhované ponožky, jak měli všichni stejné. To bylo hodně roztomilé. Herci byli 

úžasní. Prostě se mi to líbilo celé. (Adéla Součková) 

 

Divadélko se povedlo a nemělo tak tragický konec jako originál. Nejvíce se mi 

líbilo, jak Jakub Weigl zahrál maminku. Postavy měly jména, což v původním 

textu nebylo. Kostýmy byly krásné. Představení se mi líbilo a jsem zvědavá, co 

paní Nahodilová vymyslí příště. (Katka Blažková) 

 

Velmi se mi líbilo zpracování a postavy. Bylo to zábavné. Také si myslím, že to 

měl určitě vidět každý. Hlavně jsem ráda, že je to předělané tak, aby nakonec 

dítě nezemřelo. Rozhodně bych neváhala a šla na to znova. (Tereza Čapounová) 

 

Bylo to krásné, užili jsme si u toho hodně legrace. Byly tam krásné kostýmy a 

kulisy. Oceňuji dobrý výběr paruk. Bylo to opravdu okouzlující. Jsem si jistá, že 

s dalším představením to v Praze určitě vyhrajete. (Tereza Valová) 

 

 


