Sijač sreće

U utorak, 6. ožujka 2012. u školskoj knjižnici održana je predstava Sijač sreće. Predstavu je
izveo gospodin Dubravka Sidor. Dojmovi učenika 4. razreda:

„Predstava Sijač sreće bila je zanimljiva i šaljiva i jako mi se svidjela. Glumac Dubravko Sidor
odlično je glumio, a najbolje je odglumio malu bebu. Kroz mene su prošli trnci kada je na
početku predstave rekao da je on zatvorenik. Čudila sam se kako zatvorenik može tako dobro
glumiti.“
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Paula Kapec, 4.A

„Dubravko Sidor je odličan glumac i bio je jako pouzdan u svoj rad kada nam je glumio. Slatko
je bilo kada smo pljeskali za učiteljice, za sve Marijane i ovu predstavu. Voljela bih je opet
pogledati.“

Ana Župetić, 4.A

„U predstavi Sijač sreće svidjelo mi se što je čovjek želio podijeliti sreću sa svima na svijetu pa
ju je tako podijelio i s nama. Tužno mi je bilo kada su mama i tata bili ljuti na dječaka i ništa mu
nisu dali. Najsmješnije je kada je glumac predstavljao susjedu.“

Antonio Cvetnić, 4.A

„Predstava Sijač sreće bila je smiješna, dobra i poučna. Najzabavnije mi je bilo kada je baku
liječio akupunkturom. Čestitam i glumcima iz publike. I da moram ocjenjivati, dao bih pet.“

Marko Kukor, 4.A

„Predstava je bila zanimljiva i jako mi se svidjela. Najbolji dio je bio kada je dječakova mama
pričala sa susjedom jer je susjeda jako čudno govorila. Još mi se svidjelo kada je Dubravko
glumio dječaka koji pjeva djevojčici Marijani.“

Lucija Pukšić, 4.A

„Najsmješnije mi je bilo kada je dječak iz publike glumio glumčevog tatu i odgovarao na sve s
ne. Jedna djevojčica glumila je njegovu mamu koja nije zadovoljna svojim poslom, a tada je
Dubravko rekao: „Ti ćeš ipak uvijek biti moja mama!“ Dubravko Sidor je super oponašao
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glasove različitih ljudi.“

Dora Božinović, 4.A
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