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AKO BOLO NA LYŽIARSKOM?
Tak teda píšem Vám o tom lyžiarskom :D Bolo
bombovo ! Aj keď hneď v prvý deň som spadla
toľkokrát, že to ani na
jednej ruke nezrátam. :)
Ale nevadí :D Šli sme na
svah :D a hneď v prvý
deň cez prestávku všetci vyčerpaní a unavení
a hladní. Keď sme sa v
tom domčeku posilnili,
hneď sme dostali druhý
dych :) A aká pikoška sa
nám stala? napr. toto:
náš Palino zmeškal autobus, volali sme mu
a prišiel taxíkom; smiali
sme sa, lebo sme mysleli, že ostane doma, ale nie, on si prišiel taxíkom :D
a napr. ešte keď sme šli domov, tak už pred Popradom zapadla žena-blondína :D naši chalani - hneď

akční, zastavili autobus a išli na pomoc. No a aby
sa nepovedalo, oni ju dvihli a ona hodila spiatočku, skoro ich tam
zrazila.Všetci chalani potom len krútili hlavami, že kto
jej dal vodičák.
Inak bolo naozaj
super. Výborná lyžovačka,
dobre
upravený kopec a
skvelá nálada, ktorá vládla medzi
všetkými, učitelia i
žiaci prežili príjemný týždeň. Pofotili
sme sa, zasmiali,
zašportovali a najedli. Išla by som aj ešte raz :D
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PETER A LUCIA
Pri príležitosti stého výročia vypuknutia 1. svetovej
vojny si naši pedagógovia spolu so študentami pripravili divadelné predstavenie o láske dvoch mladých ľudí v čase vojny.
Peter a Lucia. Dvaja mladí
krásni ľudia. Dvaja rozdielni ľudia. On z bohatšej rodiny, ona z chudobnejšej.
Obaja sa náhodne stretli
počas bombardovania Paríža. Vojna. Doba, v ktorej
určite nikto nechcel žiť. A
napriek tomu sa títo dvaja
do seba zaľúbili a užívali si
každý deň, ktorý boli spolu.
Peter, v podaní Dávida Pavláka a Lucia, ktorú stvárnila
Lucka Hurčalová, boli skvelí herci. Dej predvádzali tak
živo a precítene, že človek
by si myslel, že sa naozaj nachádza vo vojnovom
období. Šťastie, ktoré striedalo smútok, ticho, ktoré
občas vystriedali výkriky zúfalstva, láska, ktorá kvitla
v oboch ako čerešňové stromy na jar - to všetko
boli emócie, ktoré boli zahrané na neuverenie. To,

s akou energiou hrali, by im závideli aj profesionálni herci. Tak isto aj Marek Kuchta, ktorý si zahral
samotného autora diela Peter a Lucia, Romaina
Rollanda, predviedol perfektný výkon. Z jeho rozprávania naskakovali až
zimomriavky, hlavne v závere, keď si Peter a Lucia
sľúbili večnú lásku a tento
záber pošepky okomentoval. Predstavenie malo
viac hercov, ale práve títo
traja boli najdôležitejší.
Dali von zo seba všetko,
čo v nich bolo, a to sa odzrkadlilo na predstavení bolo perfektné, precítené
a potlesk si zaslúžili všetci.
Nielen herci, ale aj profesorky, vďaka ktorým to
celé dostalo reálnu podobu - pani profesorky Kurucová, Husárová, Škodyová a pani Fireková, naša sekretárka .
Som rada, že môžeme byť okrem svojho povolania,
hrdí aj na našich talentovaných žiakov a verím, že v
blízkej budúcnosti znova niečo zahrajú.
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