
V pátek 18.2. se na prvním stupni
naší školy uskutečnil karneval.
Hrálo se hodně her a děti byly
kreativní se svými kostýmy.
Výzdoba byla bohatá. Děti si to
užívaly. Nejzajímavější kostýmy
byly např. pračka, knihovnička,
šnek, rádio.
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Po vánočních svátcích se všichni těšili na dlouho
očekávaný muzikál, poslední byl totiž před třemi lety.
Žáky před prvním termínem muzikálu postihla vlna
nemocí a kvůli tomu bylo vystoupení přesunuto. 
Po prázdninách jsme mohli v plném počtu vystupovat 
4. a 5. ledna v Kulturním domě Trisia v Třinci. Na námět
knížky Maxe Lucada napsala paní ředitelka scénář.
Příběh byl o nešikovném chlapci, který hledal svou
hodnotu. V prvním termínu jsme hráli pro rodiče 
a druhý den byl určen pro žáky základních škol. Naši
práci účastí a proslovem poctila primátorka města
Třince Věra Palkovská, pan biskup Tomáš Tyrlík a další
hosté. Muzikál po dlouhé době pro nás byl potěšením, 
a moc jsme si ho i přes všechny potíže užili.

Vysvědčení jsme dostali na konci ledna,
další dostaneme posledního června.
 Někteří samých jedniček dosáhli, 
jiní to alespoň na čtyřky dotáhli. 
Po těžké dřině v pátek prázdniny nastaly, 
abychom nových sil všichni nabrali.
 Po víkendu začaly jarní prázdniny zas, 
užili jsme si volný čas.
 Mnozí z nás jeli do hor lyžovat, 
jiní jenom na kopce sáňkovat.
 Pak přišel čas jít do školy
a dělat domácí úkoly.
Devátá třída chce přijímačky udělat, 
a všem učitelům vytřít zrak. 
Zazvonil zvonec 
a naší básně je konec.

    MUZIKÁL
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Třikrát v týdnu máme hodiny anglického
jazyka a jednu hodinu, kde konverzujeme 
s rodilým mluvčím z Ameriky. Bylo vybráno
pár nejlepších žáků, kteří se zúčastnili
anglické konverzační soutěže. Z 9. třídy byla
nejlepší Natálie Danyśová a postoupila 
do okresního kola. 
Také probíhalo školní kolo recitační soutěže.
Městského kola se zúčastnili Anna Rucká,
Eliška Kaletová, Marek Michalik, Natálie
Krawiecová, Igor Drag a Filip Waclawek.

Letos jsme vyjeli na lyžařský kurz 
do Jeseníků (přesněji Kouty 
nad Desnou). Žáci byli rozděleni 
do dvou skupin: pokročilí 
pod vedením Rudolfa Heczka 
a začátečníci s Doris Szymeczkovou.
Počasí bylo po celý pobyt výborné, 
až na poslední den, kdy pršelo.
Všichni si to náramně užili, skoro 
bez úrazu. Žáci, kteří zůstali
 ve škole, taky sportovali. Zavítali 
do Mini Werk arény, zkusili 
si zabruslit na ledě a poté vyrazili 
na bowling do restaurace Green.
Tento čas dodal sílu tělu 
a prohloubil vztahy.
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