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Podzimní koncert
Co Čech, to muzikant, chtělo by se říct o
množství hudebníků, kteří vystoupili ve středu 6.
listopadu 2013
v červeném salonku restaurace Hanačka. Celkem 62
malých i větších muzikantů se představilo nejprve
kamarádům z 1. a pak z 2. stupně naší základní školy
na výchovném koncertě, jehož téma bylo „Hudební
nástroje“.
Děti, navštěvující ZUŠ v Uničově, děti, které
vyučuje pan učitel Hula, paní učitelka Kobylková a děti
ze sboru a Sborečku se tak poprvé sešly na společném
vystoupení. Krásné skladby jsme uslyšeli v podání
klarinetů, houslí, kytar, klavírů, keyboardů a fléten. Zpěv
představil školní sbor, Sboreček a sóloví zpěváci, kteří
budou brzy reprezentovat školu na regionální soutěži
Carusošou.
Koncertní snažení dosáhlo vrcholu odpoledne,
kdy se děti představily svým rodičům a veřejnosti.
Vystoupení se dětem velmi podařila a věřím, že na toto
hudební setkání jen tak nezapomenou.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám koncert
umožnili: akciové společnosti Tagros za příjemné a
důstojné prostředí, všem učitelům, kteří se svými žáky nacvičili jednotlivé skladby a všem rodičům,
kteří vedou děti k tak krásnému zájmu, jako je hudba.
Lenka Pavlíková

Recitační soutěž
Školní kolo recitační soutěže proběhlo 19.11 2013. Zúčastnilo se 33 recitátorů ze všech tříd
naší školy. Výkony soutěžících byly velmi vyrovnané a rozhodnout o vítězi nebylo vůbec jednoduché.
Ve svých kategoriích vyhráli: Jakub Heralt, Jan Vrzal, Petra Zahrádková, Jirka Faksa, Eva Valigurová
a Roman Kobylka.
Všechny recitátory chválíme a vítězům blahopřejeme.

Literární soutěž v Uničově
Žáci naší školy se zúčastnili literární soutěže, kterou pořádalo Gymnázium v Uničově. Výborné
páté místo získal žák deváté třídy Roman Kobylka. Svoji práci věnoval osobnosti, která ho v životě
nějak ovlivnila nebo na něj zapůsobila. Vybral si svého dědečka Mgr. Vladimíra Hulu. Soutěže se
zúčastnil i jeho spolužák David Dušek s vlastní pověstí O kamenném srdci a žákyně sedmé třídy
Lenka Kubíčková s autorskou básní. Všem děkujeme za reprezentaci naší školy.

Den Díkůvzdání
Poslední listopadový čtvrtek uspořádali žáci 9.
třídy v rámci výuky angličtiny velkou hostinu, jako
připomenutí jednoho z nejvýznamnějších amerických
svátků – Dne Díkůvzdání. Už od rána se celou školou
linula vůně pečeného masa a koláčů. Žáci se
pravidelně střídali při přípravě náročného
slavnostního menu – pečeného krocana, houskové
nádivky s mandlemi, bramborové kaše, dýňového
koláče a jablkového závinu. Odpoledne se spolu se
svými učiteli sešli ve vyzdobené učebně ke společné
oslavě. Nejprve deváťáci pronesli své díky všem
učitelům v anglickém a českém jazyce, pak
rozporcovali krocana a mohlo se hodovat. Mezi žáky jsou výborní kuchaři i kuchařky, takže jídlo bylo
vynikající.
Díky, deváťáci.

Carusošou 2013
Slavnostně vyzdobený sál uničovského kina se 22. listopadu před desátou hodinou rychle plnil
diváky a do velkého finále zbývaly poslední minuty. Akci zahájila svým zpěvem slečna Hana
Hyánková, porotkyně soutěže a vítězka řady pěveckých klání, nato představil pan moderátor Radek
Vincour porotce Libora Geiera a paní Hanu Malovanou a na podium pozval první soutěžící. Malé
děvčátko v růžových šatech předvedlo velký pěvecký výkon a získalo tak ihned uznání poroty
i obrovský potlesk diváků. Byla to naše žačka Denisa Palíková z druhé třídy a zpívala písničku
Ó řebíčku zahradnický. Následovala řada sólistů z prvního stupně ZŠ a po ní starší děti. V jejich
řadách se rozhodně neztráceli naši deváťáci-Tereza Ewingerová s písní Andělský flám od Alžběty
Kolečkářové a Roman Kobylka, který předvedl a sám na kytaru výborně doprovodil píseň Marie
od Tomáše Kluse. Po krátké přestávce se představovaly skupinky zpěváků, kde jsme letos, bohužel,
žádné finalisty neměli. Vystoupení byla velmi pestrá, k vidění byla řada kostýmů, rekvizit, tanečních
čísel a dramatických výkonů s cílem zaujmout diváky, což se podařilo. První místo v kategorii
mladších zpěváků získala Denisa Palíková a druhé místo mezi staršími sólisty patří Romanu
Kobylkovi. Výborné soutěžní prostředí vytvořily naše děti z 5., 8. a 9. třídy v čele s paními učitelkami
Blankou Kunderovou a Janou Kobylkovou, kterým tímto děkuji a dále bych chtěla poděkovat hlavní
organizátorce paní Jitce Šmídové, která drží soutěž již mnoho let na velmi vysoké a profesionální
úrovni. Těším se na další ročníky.
Lenka Pavlíková

Mikuláš
Nebyl by to konec kalendářního roku, kdyby do naší školy nezavítal Mikuláš, anděl a divocí
čerti. Ani letos na nás nezapomněli, a tak se děti z prvního stupně dočkaly malého dárku, který pro
ně vyráběli starší spolužáci. Děkuji všem dětem z Divadélka Kašpárek, kteří každoročně s nadšením
tuto akci pro své malé kamarády uspořádají.
Mgr. B. Kunderová

Vedení školy přeje
všem žákům, zaměstnancům, rodičům a
sponzorům
příjemné prožití vánočních svátků
a vydařený vstup do roku 2014

