
V úterý 19. 3. proběhl 1. ročník 

po dlouhých 15 letech 

znovuobnovené tradice školních 

Akademií. Akademie je skvělá 

příležitost pro žáky ukázat své 

talenty a hlavně je to událost, na kterou se vzpomíná celý život. Dopoledne se odehrála 

vystoupení pro žáky naší školy a odpoledne pak pro rodiče, prarodiče, kamarády a bývalé 

žáky. Celkově na Akademii přišlo přes neuvěřitelných 450 lidí! Děkujeme za Vaši návštěvu, 

podporu a pozitivní ohlasy 😊                                                                             

Velké díky a klobouk dolů především před všemi účinkujícími, kteří se svědomitě připravovali. 

I přes nervozitu typu „To bude hrozný, já tam nechci!“, ztracené písničky a neposedný 

mikrofon, zvládli svá vystoupení na jedničku s hvězdičkou!                                                                                                               

Další velké díky patří úžasnému zvukaři a DJ Láďovi z 9. A, který zachránil nejedno 

vystoupení! V neposlední řadě patří obdiv a poděkování moderátorům Akademie, Natce, 

Lindě, Vaškovi a Romanovi, kteří vše zvládali s nadhledem, i přes drobné změny programu na 

poslední chvíli. A samozřejmě  moc děkujeme i všem kolegům, kteří s přípravou pomáhali a 

věnovali přípravě dětí na vystoupení čas ve svých hodinách.                                                                                                           

Teď už si můžeme všichni oddechnout s pocitem dobře odvedené práce. Drobné mušky 

v dokonalosti (byl to 1. ročník 😉) do příště odstraníme a budeme se těšit na 2. ročník 

Akademie. Je plánovaný na  školní rok 2020/2021.                                                                                                                                      

A co vy? Budete se také těšit? 

        Zuzka Jakoubková a Tomáš Vodička 

Žáci FZŠ o Akademii: 

Pořádat Akademii? Ano či ne? Určitě ano! Každý může ukázat, co umí a zároveň 

poznat nové talenty mezi svými spolužáky. Vystoupení jsou pestrá, zábavná: zpěv, 

tanec, dramatizace..., máme příležitost naučit se vystupovat před lidmi, vypořádat se s 

trémou. 

 Poděkování a obdiv patří všem organizátorům i vystupujícím. Po 15 letech obnovili 

tradici pořádání akademií paní učitelka Zuzka Jakoubková a pan učitel Tomáš Vodička. 

 Všechny diváky ohromil Tomáš z 6. B s písní skupiny Queen Bohemian Rhapsody. 

Úžasné bylo divadlo 9. A a 7. A, taneční vystoupení dívek z 8. B,  

ukázka Taekwon-do, magické překvapení dívek 6. B.   

 Tleskali jsme Zitě, Emě a Julče za nádherný zpěv,  sportovní gymnastce Viky ze 7. 

B i malé mažoretce z 3. C. Milé vystoupení 3. B a 3. C, báječní herci 5.B  a Tři zlaté 

vlasy...Terezka ze 7. C přečetla ukázku ze své knihy. Kdoví, možná příští paní 

spisovatelka. 

 Tentokrát se všichni shodneme. Chtěli bychom, aby Akademie pokračovala i příští 

rok! 

                   Marek, Kačka, Saša 

 



      
 

      

 

                   

 


