Tečka za školním rokem - Tršice 2018
Celý rok utekl žákům i pedagogům jako voda a zase jsme se sešli na naší tradiční
slavnosti – Tečce za školním rokem. Letos bylo stanoveno datum akce na pátek 22. června.
Před pátou hodinou se pod hradem sešli všichni účinkující, organizátoři i diváci.
Krátké uvítání pronesla ředitelka školy paní Andrea Teplá. Na začátku slavnostního
programu byli oceněni nejlepší sportovci školy a vítězové soutěže o nejlepší závěrečnou práci
žáků 9. ročníku. Potom jsme se rozloučili se všemi absolventy školy. Z mateřské školky
odchází děti z nejstaršího oddělení a čeká je nástup do první třídy. V deváté třídě se loučilo
18 žáků, kteří zamíří na střední školy. Slavnostní šerpování provedla jejich třídní učitelka paní
Markéta Polcrová a žáci pronesli svůj projev na rozloučenou. Všem svým pedagogům pak
rozdali kytičku jako poděkování.
Následoval bohatý program, který si žáci připravili pod vedením svých učitelů.
Tanečkem ho zahájily děti z mateřské školky, žáci prvního stupně a družiny předvedli tanečky
i cvičení. Další zábavné vystoupení si připravily učitelky MŠ a 2. stupně ZŠ pod vedením
paní asistentky Veroniky Potůčkové. Jejich cvičení přispělo k pobavení žáků i ostatních
diváků. Následovala ukázka boxu a roztomilé taneční vystoupení pětiletých slečen - žačky
MŠ Karolíny s její kamarádkou Zojou. Závěr patřil perfektnímu vystoupení Sofie G., která je
mistryně ČR ve STREETSHOW a STREETDANCE. Po ukončení programu si děti zatančily
při hudbě, o kterou se postaral DJ – pan Rada.
V areálu pod hradem bylo připraveno bohaté občerstvení a zábava pokračovala do
večerních hodin. I když nám letos počasí trochu nepřálo – bylo dost chladno, myslíme si, že
se program i celý večer vydařil a doufáme, že se všichni účastníci příjemně pobavili.
Poděkování patří učitelům za přípravu programu, ale hlavně rodičům ze SRPŠ, kteří obětavě
dopředu připravovali pohoštění a celý večer pracovali, aby se ostatní mohli bavit.

