ENGLISH PARTY (Jana Karlovská, 7.C)
Již podruhé proběhla na naší škole
ENGLISH PARTY. Žáci 7. a 8. tříd přespali z
pátku 24.4. do soboty 25.4. ve škole. Všichni jsme
se předem moc těšili a organizovali přípravu.
Každý něčím přispěl, ať šlo o výzdobu, přípravu
pohoštění nebo hry. Když jsme byli uvedeni do
hlavního ,,sálu“, překvapila nás úžasná výzdoba všude visely balónky. Paní učitelka nás po anglicku
přivítala. A od této chvíle jsme neslyšeli nic, než
angličtinu.
Zábava se rozjela v plném proudu. Z
reproduktorů se linuly písničky, všichni si
pochutnávali na dobrůtkách, a já jsem mezitím ve
vedlejší třídě připravovala hru. Teď přišel ten
nejtěžší úkol: všem v angličtině říct, o co vlastně
půjde. Povedlo se.
Největší zábavou pro nás ale byla taneční hra,
kterou přinesla paní učitelka Pilařová. Na monitoru
se střídaly šipky a my jsme podle nich skákali na
podložce. Hodně jsme se u toho nasmáli také proto,
že se to dalo hrát ve dvou.
Přišel další úkol. Vymyslet ve skupinkách
krátkou scénku. Moc jsme se pobavili. Nejlepší
nakonec byly scénky ,,at school = ve škole“ a ,,birthday party = oslava narozenin“. Do večera jsme
hráli ještě spousty skvělých her. Všichni se bavili. Pak ale přišlo to nejlepší! Dostali jsme instrukce
k hledání pokladu. Já jako vůdce jsem dostala
papír, kam se postupně doplňovala písmenka, která
jsme dostali po splnění nějakého úkolu. Půlnoční
hledání pokladu se protáhlo až do brzkých ranních
hodin. Všichni účastníci byli vyčerpaní, a tak jim
nakonec přišlo vhod útulné spaní. Protože se na
letošní English party přihlásilo 30 dětí, museli jsme
spát ve dvou místnostech. Před třetí hodinou ranní
všichni začali vybalovat spací pytle, karimatky a
polštáře. Ale moc jsme toho nenaspali.
Po budíčku v sedm hodin ráno jsme se
pustili do úklidu, aby bylo vše jako předtím. Poté
jsme se přesunuli na snídani. Všem přišly k chuti rohlíky s máslem, zelenina a perník. Vše jsme
zapili anglickým čajem, sbalili si věci,
rozloučili se a unavení a plní dojmů vyrazili
domů. Tahle English party se velmi vydařila
a myslím, že za všechny bych mohla
poděkovat všem paním učitelkám, které s
námi měly tu trpělivost. Děkuji paní učitelce
Pilařové, Kotové i Šormové. Doufáme, že se
Vám s námi líbilo a že v roce 2010
uspořádáte něco podobného.

