Vánoční besídka
Je tady prosinec, nejkrásnější a nejkouzelnější měsíc v roce. K prosinci už tradičně patří
vánoční představení, na které se každý rok chodí dívat mnoho lidí.
Na besídku jsme začali nacvičovat už v září, a to pod dohledem paní učitelky Hrbáčové.
Cvičili jsme opravdu pilně – zkoušeli jsme v hodinách, odpoledne nebo v našem volném
čase. Ani jsme si to neuvědomili a byl tady prosinec. Poslední týden před besídkou jsme
začali chodit nacvičovat do kulturního domu, abychom vlastně věděli, jak to celé bude. Ten
týden uběhl nehorázně rychle. Nadešel pátek, neboli Den D, kdy jsme měli předvést, co jsme
za 3 měsíce nacvičili. Mnohé z nás přepadla nervozita, ale nakonec jsme na pódium
vstupovali s úsměvem.
Letošní besídkou nás provázel všemi oblíbený Harry Potter s jeho kamarády Ronem
a Hermionou. Tito tři kamarádi chtěli vědět, jak to tady vypadalo dříve. Tímto tématem
jsme se dostali k významné události, kterou je 70. + 1. výročí založení naší školy. Děti
z nižších ročníků nám pomocí krabic ukázaly, jak se naše škola vyvíjela postupem času. Poté
nám dramatický kroužek předvedl vtipnými scénkami rozdíl mezi nacvičováním na besídku
dnes (kdy zavládá trochu chaos a zmatek v zákulisí) a dříve. Dále jsme se podívali,
jak vypadalo kino dříve a jak dnes. Kino dnes nám vtipnou scénou znázornili naši nejstarší
žáci - deváťáci. Ti si připravili i písničku a taky zatančili na mix několika písniček. Jejich
představení dojalo mnoho diváků. Po úžasném vystoupení nejstarších žáků diváci zhlédli
ještě tanečky dětí z nižších ročníků. A pak následoval zlatý hřeb celé besídky. Na promítací
plátno jsme promítli staré fotky bývalých žáků. A ti potom přišli a ukázali se, jak vypadají
dnes. Objevili se tam prarodiče některých z nás, ale i zaměstnanci naší školy. Tohle konečné
vystoupení dojalo mnoho lidí z publika. Na závěr už jen Harry Potter se svými kamarády
popřáli šťastné a veselé Vánoce.
Děkujeme paním učitelkám, že s námi nacvičovaly, pomáhaly nám, ale hlavně, že neztratily
trpělivost ani úsměv na tváři. Doufáme, že tato pěkná tradice bude pokračovat i nadále.
Dne 18. 12. 2018 napsala Amálie z 8. třídy.

