Vianočné vystúpenie žiakov 7.ZŠ na Vinbargu

Dňa 20.decembra (piatok) sa uskutočnila Vianočná akadémia žiakov 7. ZŠ
(Základná škola Nám. arm. gen. L. Svobodu 16) priamo v škole v učebni slovenského
jazyka na treťom poschodí druhého stupňa. Účinkujúci, teda žiaci prvého i druhého
stupňa 7. ZŠ a učiteľky( p.uč Harčárová, a p.uč. Katušinová) sa na toto vystúpenie
poctivo pripravovali, čiže v Deň D. (20.decembra 2013) už išlo iba o podanie čo
najlepšieho výkonu, akého sme boli schopní.
Vystúpili žiaci od druhého až po deviaty ročník. Gro vianočného programu
tvorila scénka o Ježiškovom narodení, ktorá sa na istý čas sprítomnila v situácii,
kde rodičia pri Štedrovečernom stole oboznamovali svoje detičky s Vianocami.
Prebiehalo to asi takto : Panna Mária s Jozefom hľadali nocľah, pretože príchod
Ježiška na svet sa už blížil. Nakoniec ho našli v maštaľke v meste menom
Betlehem. Keď sa Ježiško narodil, prišli sa mu klaňať traja pastieri a doniesli mu
dary. Vzhľadom na to, že ako v každej inej škole sa aj u nás nachádza veľa
mladých talentov sme sa rozhodli, že vám túto peknú scénu z Ježiškovho života
priblížime. Po zasvätení divákov do obdobia spred dvetisíc rokov sme sa preniesli do
roku 2013, kde sa práve rozvíjali rôzne talenty ako napr. hranie na klarinet,
spievanie anglickej vianočnej piesne, prednes poézie v podobe básní, spievanie
ďalších vianočných piesní a ešte mnoho ďalších.
Na konci boli detičky o niečo múdrejšie a pochopili, že Vianoce nie sú iba
o dostávaní darčekov, ale o dávaní niečoho oveľa hodnotnejšieho - Svojho srdca.
Takýmto spôsobom si to mohli všetci prítomní opäť pripomenúť, lebo zabúdanie je
ľudská vlastnosť a či je dobrá alebo zlá to už neviem, ale som si istá, že toto si
pripomínať treba, aby sme pochopili, kto nám dal ten jedinečný dar byť istý čas tu
na Zemi.
Všetci prítomní boli na konci o jeden kultúrny zážitok bohatší a my, keďže
sme dostali šancu porozdávať ďalšie kultúrne zážitky, tak sme to aj využili a to
konkrétne
v gréckokatolíckom
kostole
na
Vinbargu
(9.januára
2014)
a v rímskokatolíckom kostole na Vinbargu. Týmto spôsobom sa chceme poďakovať
p.uč. Harčárovej a p.uč. Katušinovej a aj p. farárovi F. Potočňákovi a p.
farárovi M. Balovi za ich ochotu a odhodlanie uskutočniť túto Vianočnú akadémiu
a aj všetkým, čo sa na nás prišli pozrieť patrí jedno veľké Ďakujem!
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