
 

PRASIATKO  RYPÁČIK v reflexii: 
 
Ako sa hralo našim prvákom? 

 

Po premiére som mala chuť hrať znova a znova. 
Celkové pocity mám veľmi pozitívne. Nabudúce 
budem vedieť, čo zlepšiť, kde pridať a ubrať. Ďakujem 
za takúto príležitosť.  Paulína 
 

V prvý deň som si nebola taká istá, no druhý deň som 
si užila predstavenie tak, ako deti. Čudujem sa, že som 
sa nepomýlila, lebo inokedy sa vždy pomýlim. Je 
zaujímavé, že som bola schopná improvizovať.  
Veronika 
 

Najviac sa mi páčili reakcie detí, ktoré úplne dobre 
doplnili celé predstavenie. Všetky ich húževnaté 
odpovede boli skvelou spätnou väzbou pre nás 
všetkých.  Ula 
 

Bolo skvelé, ako deti odpovedali na otázky, ktoré sme 
im kládli – spontánne. Ako náhle poznali pesničku 
alebo básničku, pridávali sa aj bez vyzvania. Najviac sa 

im páčili bábky mačky a psíka. V budúcnosti by sme sa na to mohli zamerať. Bolo veľmi 
pekné a zaujímavé robiť niečo v praxi. Prijala by som to častejšie.  Viki 
 
Občas sme museli aj trochu improvizovať, keď deti predbehli náš text. Vlastne sme sa zabavili 
aj my, aj deti. P. p. nezabíjala našu tvorivosť a nechala nás „vytrápiť sa“. Dúfam, že bude ešte 
veľa takýchto predstavení.  Teja 
 

Prasiatko malo najnáročnejšiu úlohu, ale 
zvládlo ju skvele. V prvom predstavení nás 
upozornili na nedostatky, preto bolo druhé 
oveľa lepšie.  Doda 
 
Páčilo sa mi, že sa deti zapájali. Bola to super 
skúsenosť. Aj kulisa bola nakoniec krajšia, než 
som si predstavovala. Naučili sme sa hrať 
s bábkami a používať náš hlas. Kľudne do 
niečoho takéhoto pôjdem hocikedy.  Paťka 
  
Keď budú bábky rozprávať hlasnejšie, bude to 
DOKONALÉ!  Alex 
 



 
 

 
 

Autorská hudobno-dramatická rozprávka  

Prasiatko Rypáčik alebo Ako sa prasiatko Rypáčik naučilo povedať R 

Námet a obsadenie: študenti I.C triedy, šk. r. 2015/2016 

Hudba a hud. sprievod: S. Janovičová 

Scenár a réžia: S. Janovičová 

Bábky a kulisy: fundus učebne TVD, študenti 

Cieľová skupina: deti predškolského veku 

Premiéra:  

10.3.2016 o 10:00 h, Spoločenská miestnosť PaSA Bullova 

Reprízy:  

11.3.2016 o 10:00 h, Spoločenská miestnosť PaSA Bullova 

23.5.2016 o 9:00 h, Spoločenská miestnosť PaSA Bullova 

 30.5.2016 o 9:00 h, Spoločenská miestnosť PaSA Bullova 

 2.6.2016 o 10:00 h, Spoločenská miestnosť PaSA Bullova 

 23.6.2016 o 9:00 h, MŠ Milana Marečka Devínska Nová Ves 

 23.6.2016 o 9:45 h, MŠ Milana Marečka Devínska Nová Ves 

 23.6.2016 o 10:30 h, MŠ Milana Marečka Devínska Nová Ves 


