
Bol posledný š kolský deň v roku 2017 ako aj posledný š kolský deň pred

zač iatkom vianoč ných prázdniny. Ako už u nás býva zvykom, aj tento rok

sme si spríjemnili Vianoč nou akadémiou.

Vianoč ný koncert je už kaž doroč ná tradícia a tradície predsa treba

dodrž iavať . V piatok 22.12. sme sa vš etci stretli vo vstupnej hale naš ej š koly

a spríjemnili si toto vianoč né predpoludnie. Naš a známa moderátorská

dvojica Mať ka a Juraj nás vniesli do celého koncertu milým slovkom a

hneď uviedli prvé č íslo programu- Tanec Jingle Bells. Tento tanec nám

predviedli š kôlkari z Materskej š koly 9. mája. Svojou jednoduchosť ou a

nevinnosť ou poteš ili a obmäkč ili nejedno srdce diváka. V programe

pokrač ovali druháci s titulnou piesň ou nezabudnuteľ nej rozprávky Mrázik

ako acapella a to hneď v troch jazykoch. A pri zimných rozprávkach sme

ostali aj v treť om č ísle programu a to scénkou z modernej rozprávky

Frozen, ktorú si vzali pod palec š ikovné dievč atá z druhého roč níka. Potom

nasledoval tanec 1.A. Ako piate č íslo programu sa nám predviedli chlapci z

3.A v podaní vtipnej scénky - Cvič ič i. Tretiaci sa nám predstavili aj v ď alš ej

zábavnej scénke s názvom Vianoce u Pagáč ovcov. Po krátkych a vtipných

scénkach nám pohladili srdcia prváci, ktorí zaspievali pesnič ku Vianoč né

Š alali, a tak vniesli pokojnú vianoč nú atmosféru do publika. A keď ž e č as

vianoč ný je č as radostný, po krásnom speváckom vystúpení nasledovala

opäť vtipná scénka v podaní druhákov s názvom V kine. Na rad sa koneč ne

dostávajú aj naš i š tvrtáci. Nenechali sa zahanbiť a pripravili si pre nás

Svieč kový tanec. Po ň om Mať ka a Juraj, naš i vzácni moderátori,

prenechali slovo p. riaditeľ ovi, ktorý nám krásne zavinš oval a poprial

pokojné vianoč né sviatky. Nasledoval spev náš ho bývalého absolventa

Vojtecha Horň áka.

Celý vianoč ný program zakonč ili š tvrtáci troš ku nostalgicky, keď ž e

tento koncert bol ich posledným na naš ej š kole. Zaspievali nám Jingle Bells.

Po celom tomto krásnom vystúpení sme sa spoloč ne rozlúč ili pri vianoč nom

punč i a popriali si krásne sviatky aj prázdniny.

Dorota Hviš č ová, Alž beta Baň asová – II.A


