KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK
Dne 25. ledna 2013 jsem se zúčastnila spolu s Adélkou Fialkovou z osmé třídy ZŠ Čechtice
krajského kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek v Mělníku. Je to soutěž v sólovém
zpěvu, kterou pořádá Mezinárodní pěvecké centrum v Karlových Varech, kde se pak v březnu
koná celostátní kolo.
Této soutěže už jsem se zúčastnila dvakrát, a to v roce 2011 a 2012, a pokaždé jsem byla na
třetím místě.
Připravovala jsem se doma, ale pomáhala mi s tím i paní učitelka Dana Vesecká, které moc za
všechno děkuji. Také děkuji i Matyáši Veseckému, který nás doprovázel na kytaru.
Zpívala jsem písničku „Dyby byla Morava“ a „Pátá“. Adélka zpívala „Ej padá, padá rosička“
a anglickou písničku „Moon river“, kterou zazpívala moc hezky, až mi lezl mráz po zádech. :)
Když jsem stála před porotou na pódiu, tak jsem se klepala , ale to byla jenom tréma.Také
jsem byla nastydlá, ale to nakonec nevadilo, protože jsem si vyzpívala 1.místo.
Celá moje rodina mi držela palce, také kamarádky i paní učitelka. Byla jsem moc šťastná a
odvezla jsem si dobré zkušenosti a moc se těším s rodinou do Karlových Varů.
Lenka Nenáhlová, 4. třída, ZŠ Čechtice

Lyžařský výcvikový kurz
V letošním roce jsme byli v penzionu Zákoutí v Peci pod Sněžkou. Ubytování trvalo od 20.
ledna do 26. ledna 2013. Na tento lyžařský výcvik mohli jet zájemci ze 7. – 9. třídy. Přístup
na vleky byl pohodlnější a rychlejší než minulý rok a také jsme měli větší výběr sjezdovek.
Majitelé penzionu byli velmi příjemní a ochotní.
(Barbora Lohrová, 8. třída)
Pohledy žáků
„Penzion, ve kterém jsme bydleli, byl daleko lepší a hezčí. Strava byla chutnější, hlavně větší
porce. Majitelé, Diana a Vlastík, byli na nás moc hodní.“
(Monika Hájková, 8. třída)
„Na horách se mi líbilo. Vařili tam výborně. Večeře o třech chodech. Neuvěřitelné!“
(Adéla Fialková, 8. třída)
„Loňské hory sice nebyly špatné, ale ty letošní jsem si přesto mnohem víc užila. Ráda bych si
je zopakovala. Letos majitelé hotelu vlastnili psa a kočku, ti nás chodili dokonce navštěvovat
na naše pokoje.“
(Klára Veselková, 8. třída)

Exkurze na americké velvyslanectví
Členové žákovské rady a zájemci z řad žáků se 30. ledna vydali do Prahy navštívit americké
velvyslanectví. Zde se dozvěděli informace o amerických svátcích (Den díkuvzdání,
Halloween…). Pak následovala prohlídka velvyslanectví. Také zavítali do městské knihovny.
S paní průvodkyní prošli celou budovu. Někteří byli udiveni množstvím knih, časopisů a CD.
Před odjezdem do Čechtic měli rozchod na Václavském náměstí.
(Barbora Lohrová, 8. třída)

