
Každý jsme úplně jiný a přitom stejný

 
Láska… víra… komunikace… Taková běžná slova, každý je někdy vyslovil. A přesto – kdo z nás 

zná jejich pravý význam? Ve skutečnosti to nejsou tak jednoduchá slova, jak se může zdát. A 
právě o tomhle si s námi velmi zábavnou formou povídal učitel a herec pan Zdeněk Turek, se 
kterým jsme se seznámili již v mosteckém Divadle rozmanitostí.

Asi  nejvíce  mě zaujala  hra,  se  kterou přišla  paní  učitelka Martina  Nováková,  s výstižným 
jménem „Ťuťu ňuňu“.  Spočívala v tom, že jsme se všichni  rozdělili  do dvojic,  zahráli  scénku 
z běžného života a přitom se mohli vyjadřovat pouze těmito dvěma slovy. Ale velmi zábavná 
byla také „Evoluce“, v níž jsme se pomocí hry „Kámen, nůžky, papír“ posouvali  v evolučním 
řetězci od slepice až k človíčkovi.

Už jste se někdy setkali s lidmi, kteří vás klidně zastaví na ulici, vecpou vám spousty letáčků a 
přesvědčují vás, abyste začali věřit ve stejného boha jako oni? Já tedy bohužel ano… Ovšem pan 
Turek  nám svou víru  vůbec  nevnucoval.  Zkrátka  nám jenom udělal  zajímavou přednášku  o 
křesťanství a ostatních světových náboženstvích. Vysvětlil nám, že i když jsme všichni úplně jiní 
a ve spoustě se lišíme – v  rase, názorech, orientaci nebo právě ve víře, stále jsme všichni lidé a 
máme se tolerovat.

Každý, kdo jsme tam seděli, jsme si něco odnesli a tak už jenom doufám, že nám to všem 
zůstane co nejdéle v paměti.

                   Julie Koťátková 

Přijel za námi do školy herec z mosteckého Divadla Rozmanitostí Zdeněk Turek. Žáci z některých 
tříd s ním strávili celý pátek. Povídal nám něco o křesťanství, o herectví a o komunikaci. Zahráli 
jsme si  několik  her například Evoluce,  museli  jsme zahrát  scénky jen se slovy „Ťuťu ňuňu“,  
napsali jsme na papír, co víme o křesťanství a co si představujeme pod pojmem láska. Naučili  
jsme se vyrábět „Večerníčkovo“ čepici a naučili jsme se balit doutník. Moc se mi tento den líbil a 
doufám, že někdy do Divadla Rozmanitostí  opět pojedeme a nebo Zdeněk Turek přijede za 
námi…

                                                                                                                                   Vašek Mock 



 

Projektový den s hercem
Hned na začátku jsme dělali čepice z papíru a doutníky.

Mně se to líbilo, jak jsme dělali 1.hodinu hru.
Co je to „Bůh“ a scénky, kdy nejvíce potřebujeme Boha.

Pak jsme dělali scénky Ťuťu nebo ňuňu.
Zdeněk Turek nám četl chvíli z Bible a pak jsme prezentovali lásku.

Hrály jsme různé hry.
Na lavičce jsme se seznamovali.

A pak jsme dělali roboty.
Mě se to líbila hra Ťuťu nebo ňuňu. Vlastně se mi všechno líbilo.

 Lukáš Krejčí

 



Měli  jsme  projektový  den  s  paní  učitelkou  Novákovou  a  hercem  Zdeňkem  Turkem.
Do  naší  školy  přijel  herec  z  Divadla  Rozmanitostí.  Hráli  jsme  mnoho  skvělých  her.
Hráli jsme si na evoluci. To je o tom, že jako první jsme byli slepice, pak jsme byli myši, pak psi,  
pak kočky, pak prasata, pak krávy. A kdo se dostal do pozice Bongo Bongo (člověk) si sedl a 
čekal na ostatní. Herec z divadla Rozmanitostí nám vyprávěl o náboženství a pak nám přečetl  
něco z Bible.
Pak jsme zpracovávali informace o Křesťanství, a co si myslíme, že je láska. 
Pak na nějaké místo schoval propisku a my jsme jí museli najít. Hledali jsme jí docela dlouho.  
Jedem spolužák jí pořád nemohl najít a přitom jí měl před sebou. Byla na reprobedně. Po druhé 
jí umístil na své kalhoty a já jí nemohla najít, našla jsem jí až po delší době. 
Potom jsme si zkoušeli verbální i neverbální komunikaci. Tento den se mi moc líbil a určitě se  
někdy přijdu podívat na nějaké představení do Divadla Rozmanitostí.                        Matoušková
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