Vianoce s Jednotkou

Vyvrcholením príprav na vianočné sviatky bol v ZŠ, P. Jilemnického 1813/1
vo Zvolene už piaty ročník kultúrneho programu – vianočnej akadémie – Vianoce
s Jednotkou, ktorá sa uskutočnila v polovici decembra v Kongresovej sále ŠD Ľ. Štúra pri TU
vo Zvolene.
Vianočnú akadémiu pripravili žiaci pod vedením svojich pedagógov pre spolužiakov,
rodičov a priateľov školy, zamestnancov školy a širšiu verejnosť z okolia školy. Na vianočnú
akadémiu prijala pozvanie i pani primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová, ďalší
zástupcovia zriaďovateľa - Mesta Zvolen, rada školy a rada rodičov.
Súčasťou programu boli i vianočné trhy školského klubu detí, podávanie detského
punču a vítanie hostí medovníčkami.
Kultúrne vystúpenie žiakov školy umocnilo krásu adventného času a navodilo čaro
vianočnej atmosféry všetkým prítomným návštevníkom.
Kultúrny program otvorila piesňou This is me žiačka 9. ročníka Ema Pálková.
Ďalšie čísla programu potom v troch blokoch uvádzali šikovní moderátori Veronika,
Alžbetka a Danko.
V prvom bloku vytvorili atmosféru zimy a blížiacich sa vianočných sviatkov žiaci
I. stupňa divadielkom O snehuliakovi a Tancami zimy a Vianoc.
V druhom bloku sa predstavili žiaci II. stupňa vtipnými scénkami, kúzlami
a „synchronizovaním plávaním,“ ktorými vyvolali u návštevníkov vianočnej akadémie
pohodu a smiech na ich tvárach. Tento blok spestril tzv. Mix – žiaci rôznych vekových skupín
vystúpili s programom Fitness a s vinšami, spevom a tancom Hej, sokoly.
Tretí blok programu uviedlo video zachytávajúce zábery z charitatívnej aktivity školy
– zbierky ošatenia, hračiek a cukroviniek pre deti z Detského domova Ratolesť v Tŕní
a z návštevy ôsmakov a zástupcov pedagógov školy v detskom domove. Celý blok bol
popretkávaný pásmom tradičných Vianoc – vinšami, hudbou, spevom a tancom, ktorými sa
predstavili žiaci 4. a 6. ročníka.
Kultúrny program vianočnej akadémie uzavreli šiestaci a deviataci originálnym
tancom: Teacher's dance. Bodkou za celým programom bolo záverečné poďakovanie
a rozlúčenie.
Kultúrnym vystúpením žiakov prítomní rodičia, pedagógovia a hostia boli očarení
a nadšení, boli hrdí na žiakov a deti školy, čo prejavili i veľkým potleskom.
Za scenár a réžiu vianočnej akadémie patrí poďakovanie Mgr. Erike Felixovej.
Kultúrnym programom Vianoce s Jednotkou žiaci školy prezentovali svoje nadanie,
talent, tvorivosť a kreativitu. Obohatili ním najkrajšie sviatky roka - Vianoce - všetkým
návštevníkom vianočnej akadémie a napomohli ním šíriť a uchovávať tradície našich predkov
spojené s vianočnými sviatkami.
Anna Cúttová, riaditeľka školy

