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Maškarní rej pro družinu
Dne 4. 2. 2016 pořádala naše třída maškarní rej pro děti ze školní družiny. Samozřejmě ale mohly
přijít i děti, které do družiny nechodí.
Celá devátá třída se zapojila do akce velmi zodpovědně. Několik dní předem jsme si pečlivě rozdělili
úkoly, aby vše proběhlo bez závad. Někteří ze spolužáků pouštěli hudbu, jiní se starali o soutěže.
V půl druhé odpoledne to vypuklo. Do tělocvičny přišly krásné masky. My, deváťáci, jsme je přivítali a na
úvod jsme pustili písničku Pojďte tancovat. To proto, aby se všichni rozhýbali. Potom jsme dali ptačí tanec.
A pak jsme střídali písničky se soutěžemi. Největší úspěch měla "židličkovaná" v režii Ondry a Honzy.
Důležité ale je, že všechny děti přišly v krásných a originálních maskách. Takže nechyběli rytíři, princezny,
vodníci, čarodějové, upíři, piráti a mnoho dalších. Vybrat nejhezčí masku bylo opravdu velmi těžké. Za
nejhezčí masku jsme vybrali piráta. Nejvíc nás překvapila naše třídní učitelka, která přišla v kostýmu
ledního medvěda. Bylo to super. Patrik se staral o hudbu. Pouštěl písničky, které děti znaly a při nichž jsme
všichni tancovali "na plný pecky". Do tance se zapojily i paní družinářky. Na závěr jsme vypustili balónky.
Samozřejmě, že většina z nich rychle praskla.
V 15 hodin začaly děti z družiny odcházet domů. My, deváťáci, jsme ještě chvilku tancovali. Pak
jsme tělocvičnu uklidili a šli také domů. Bylo to pro nás super odpoledne, které musíme určitě ještě
zopakovat. Akci hodnotíme pěti hvězdičkami.
Adéla Hořejšová, Eliška Pekárková
9. třída

A co ostatní?
Ondra: " Akci jsem si užil, ale bylo to náročné. Doufám, že se líbilo i dětem z družiny."
Nikola: " S Eliškou jsme byli za Mickyho Mouse. Dětem se líbily soutěže i tanec. Nezlobily, poslouchaly
nás. Bylo to super! Moc jsme si to užili. Jen nás od tance neskutečně bolely nohy."
Patrik: " Měl jsem na starosti hudbu. Písničky, které jsme pro děti předem zvolili, se velmi líbily. Myslím, že
se nám akce povedla."

