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Milí naši spolužiaci,  

začal sa nám nový kalendárny rok a s ním aj druhý polrok. Skončili sa prázdniny a začalo 

tvrdé učenie pred polročným vysvedčením. To už máme našťastie za sebou, všetci snáď podľa 

našich predstáv. V novom polroku nastali zmeny aj v učiteľskom zbore. Pani učiteľku 

Hanicovú, ktorá je teraz na materskej dovolenke, vystriedal pán učiteľ Drela.  

Prajeme Vám teda veľa úspechov, čo najlepšie známky v novom polroku a veľa síl a chuti do 

učenia.   

                                                                           Príjemné čítanie                                                                                                                          

                                                                                                                                                    

Vaša redakcia 
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Nemôžem nejako extra porovnávať tohtoročnú a minuloročnú vianočnú akadémiu. 

Tohtoročná akadémia mala však predsa nejaké to čaro. Snehová kráľovná, bola na prvý 

pohľad zlá, ale hlboko vo svojom vnútri bola veľmi zraniteľná a citlivá. Gerda, ktorá pre 

svoje priateľstvo s Kayom prešla celý svet . Tento rok si každý ročník, nie trieda, vybrali 

nejakú scénku, tanec, recitáciu alebo niečo podobné, čo predvedú. Nezúčastnili sa však len 

žiaci základnej školy ale aj žiaci základnej umeleckej školy, pretože tento rok bol vianočný 

program oboch škôl spojený do jedného. 

Tohtoročná vianočná akadémia sa konala 17.decembra, kedy bolo vystúpenie pre školu.        

A v nedeľu,  19.decembra, sa konalo vystúpenie pre rodičov. 

 

Tohtoročná vianočná akadémia sa teda niesla v duchu "Snehovej kráľovnej" a taký 

dostala aj názov. Na pódiu predviedli skvelý výkon hlavne naši herci, ktorí navštevujú 

Literárno-dramatický krúžok v základnej umeleckej škole.  

Každý ročník predviedol svoju ukážku najprv pani učiteľkám a potom sa rozhodlo, či sa 

zúčastnia aj vystúpenia. Napokon sa zúčastnil každý ročník a každý mal niečo osobitné. 

Niektorí predviedli scénky, iní tance. 

 

Vynikajúca bola napríklad Partička, ktorú si pripravili siedmaci, ako aj tanec piatakov 

či ôsmakov. Ale aj šiestacka Talentmánia a samozrejme aj scénky našich prvostupniarov. 

Nezabudnuteľný zážitok nám ale dali dievčatá z deviateho ročníka, Dominika Piscová a Peťa 

Cagalová, ktoré perfektne zaspievali pieseň Hallelujah. Veľa urobili aj naši hudobníci zo 

základnej umeleckej školy, ktorí sprevádzali dej Snehovej kráľovnej spevom, hrou na klavír, 

gitary, flauty.  

 

V zákulisí síce spočiatku vládol trošku chaos, nakoniec sa to všetko zvládlo a za pomoci pani 

učiteliek vzniklo krásne vianočné vystúpenie. Najväčšie zásluhy na tomto programe má 

bezpochyby pani učiteľka Kurjaková, pani učiteľka Volárová, pán učiteľ Lacko, ktorý sa 

postaral o zvuk a samozrejme náš pán riaditeľ Šicko spolu s pánom riaditeľom Vlčkom 

v umeleckej škole. 

 

 A aj touto cestou sa im všetkým chceme ešte raz poďakovať, že mali s nami trpezlivosť a 

vydržali s nami až do konca, aby sme vytvorili tento vianočný program- Snehovú kráľovnú v 

podaní žiakov Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína a Základnej umeleckej školy v 

Čachticiach. 
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7.ročník  

Ehm, ehm, ehm, naša trieda spolu so 7.B hrala Partičku. Nevyšlo nám to práve podľa 

predstáv, no zahrali sme to najlepšie, ako sme vedeli a ja som spokojný s tým, ako nám to 

vyšlo. Niektoré vystúpenia boli síce už trochu obohrané, ale boli tam aj nové čísla, ktoré ma 

ozaj bavili. Mne sa najviac páčil tanec na konci programu. Nedá sa povedať, že by sa mi 

nejaké číslo páčilo najmenej, ale niektoré ma ozaj veľmi nebavili. Ale veď nikto nie je 

dokonalý. Aj pani učiteľky boli niekedy dosť nepríjemné, ale myslím, že to bolo spôsobené 

najmä tým, že chceli, aby sme to zahrali čo najlepšie. Ja osobne som s programom spokojný. 

Ľudia sa bavili a to je hlavné. 

 

Na vianočnom programe sme boli spojení so 7.B. Náš ročník hral Partičku. Hrali sme 

Žánre, Ruky, Bláznov a Nedeľnú chvíľku poézie. Podľa nás sme mohli byť aj lepší. Program 

Snehová kráľovná bol dobrý nápad. Veľmi sa nám páčili Kay a Gerda, ako tancovali. Nácviky 

boli veľmi zábavné i náročné.  

 

Bolo to nádherné vystúpenie, ale to je všetko. Bližšie sa nevyjadrím. Informácie 

poskytnem médiám. 

 

8. ročník 

Naša príprava na vianočnú akadémiu bola veľmi..komplikovaná... pôvodne sme mali tancovať 

v úplne inej zostave.. a na inú pesničku. Nakoniec sa nám však pôvodný plán úplne zmenil 

a túto choreografiu sme si vymysleli sami, pár dní pred tým, ako to bolo treba ukázať pani 

učiteľkám. Našťastie sme však všetko stihli včas nacvičiť a myslíme si, že vystúpenie sa nám 

celkom vydarilo. Dúfame, že sa náš tanec páčil aj publiku a všetkým zúčastneným.  

9. ročník 

Naša práca na vianočnú akadémiu nebola veľmi dlhá. Pieseň sme mali už dlho naplánovanú. 

Pripravovali sme sa približne týždeň pred vyvrcholením akadémie v 7.B. triede. Každý za 

dverami počúval, no neosmelil sa vojsť dnu. Najväčší „ spevácky“ zážitok mali žiaci vo 

vedľajšej triede –na matenatike. Nakoniec sme to všetko zvládli a na duši nás hrial pocit, že 

sme návštevníkov akadémie potešili a vyčarili im úsmev na tvárach. 
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Prvý stupeň 

 

Ako každý rok aj tento, sme s pani učiteľkami nacvičovali program na vianočný 

večierok. Hrali sme divadlo podľa rozprávky Snehová kráľovná. Veľmi ma potešilo, že ma 

pani učiteľka vybrala na rolu Gerdy. Cvičili sme dlhé hodiny, aby sa všetko podarilo tak, ako 

sa má. Pre mňa bolo veľkým zážitkom, mať pripnutý port, ako mávajú skutoční herci. Okrem 

Gerdy som ešte s mojím tanečným partnerom tancovala spoločenské tance. Trému som 

nemala, lebo rada vystupujem pred ľuďmi. Myslím, že sa nám vystúpenie podarilo a každému 

sa aspoň niečo páčilo. 

Paulínka Szekeresová  

 

Jedného dňa sme vystupovali v kultúrnom dome. Pripravili sme si všelijaké 

vystúpenia. Vystupovala každá trieda. Zo začiatku sme sa možno hanbili, ale neskôr už nie. 

Mne sa predstavenie veľmi páčilo, dúfam, že aj ostatným. Celý scenár vymyslela pani 

učiteľka Mária Kurjaková. Podľa mňa to bolo v poriadku, neurobili sme žiadnu chybu. 

Spievali sme pesničky, tancovalo sa a bolo tam veľmi veselo, lebo tam bola Partička 

a Talentmánia. Žiaci si vymysleli veľmi pekné scénky. Predstavenie bolo podľa H. Ch. 

Andersena. 

Marcela Uhríková 

 

V deň, keď sme išli nacvičovať vianočný program do kultúrneho domu ,som sa bála, že to 

pokazím, ale aj radovala, že už sme nacvičovali vo väčšom priestore. Najšťastnejší sme boli 

preto, lebo sme sa nemuseli učiť. Celé predstavenie riadila pani učiteľka Mária Kurjaková. 

V piatok sme vystupovali pre školu. Bolo to zaujímavé, ale nakoniec to dopadlo dobre. 

Nedeľňajšie vystúpenie pre rodičov bolo zaujímavejšie. 

Alexandra Paráková 
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Ako sa Vám páčila tohtoročná vianočná akadémia? 

a) vlastný názor (napíš)    ....................................................................  

 

b) bolo to pekné 

c) bolo to pekné, ale niečo by som zmenil/a (napíš čo) 

.................................................................... 

 

d) nepáčilo sa mi (napíš, prečo) .................................................................... 

e) úplne by som to zmenil/a (uveď aspoň jednu vec) 

.................................................................... 
 

 

 

 

 

 

Tak, skončil sa nám prvý polrok a všetci sme dostali vyhodnotenie našich úspechov na 

polročnom vysvedčení. Každý z nás videl, ako našu snahu ocenili učitelia. Niektorí horšie, 

niektorí lepšie, no všetci sme zvládli prvý polrok. Prváčikovia dostali po prvýkrát svoje prvé 

vysvedčenie, ktoré im všetkým spôsobilo úsmevy na tvárach, pretože všetci  šikovne zvládli 

prvý polrok v škole. Iní však toto vysvedčenie dostali na našej škole už naposledy. Myslím 

tým našich deviatakov, ktorých teraz čaká Monitor a rôzne prijímacie skúšky na stredné 

školy.  

Prvý skončil, no druhý začal. Tak do ďalšieho polroku Vám všetkým prajeme čo 

najviac úspechov, veľa síl a nadšenia do učenia a „chytania“ dobrých známok, no zároveň čo 

najmenej poznámok.  
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