Jako každým rokem, tak i letos se do naší školy
slétla podivuhodná stvoření: strašidla, duchové,
upíři, zombíci a jiní. Za zvuků varhan se zapsali na
pergamen, ubytovali se a prohlédli výzdobu ve škole.
Úderem devatenácté hodiny jsme se vydali s lampióny
na strašidelný průvod městem. Venku se rozprostírala
tma a mlha – ideální atmosféra pro noc duchů.
Několikrát jsme si zakřičeli básničku, kterou složila
Míša Halásová z osmé třídy a trošku urousaní a
navlhlí jsme dorazili zpátky do školy. Následující
minuty všichni trávili úpravou svých masek,
aby se co nejvíce líbili porotě a třeba i vyhráli
nějakou tu cenu. Letos měla porota toto složení:
místostarosta Michal Blažek, ředitel školy Mgr. Miloš
Mayer, pan farář Roman Masny, hasič Josef Monsport,
za SRPDŠ Angelika Fadrná a Lenka Přijalová coby
estét. Porota to vůbec neměla jednoduché, masky
tančily, kroutily se, koulely očima a předváděly se,
co jim síly stačily. Nakonec členové poroty vybrali
ty úplně nej nej ve dvou kategoriích.
Ze strašidel páté třídy a šestých tříd se
nejlépe
umístili:
na prvním místě Eliška Dostálová,
na druhém místě Jana Petrová
a na třetím Dominika Kajabová.
Ze strašidel sedmé, osmé a deváté třídy byla
první Jana Bůžková,
druhá Lada Bartková
a třetí místo vybojoval Daniel Kuchař.
Cenu získala i nejlepší báseň a zkrátka nepřišlo
ani dalších osm strašidel, které se soutěže o
nejlepší básničku zúčastnili.
Večer se přehoupl do další části, většina dětí se
odmaskovala a vydala se plnit halloweenské úkoly
z angličtiny. Kdo úkoly splnil, získal samolepku
lebku a roztřeseným krokem vyšel do tmy na stezku
odvahy. Někteří se báli více, někteří méně, ale
všichni se statečně zvládli podepsat na pergamen u

stromu. Zatímco jedni byli na úkolech a druzí na
stezce odvahy, ostatní trsali, řádili a hráli hry
v tělocvičně za perfektní hudby, kterou stejně jako
loni pouštěl Míša Klich.
Po splnění úplně všeho, co bylo nachystáno byl už
jen poslední bod našeho večera – sledování horroru.
No a pak spánek. A ráno??? Samozřejmě budíček školním
rozhlasem a svižnou muzikou. Po obvyklém ranním
úklidu, kdy se děti nevyspale plouží a vrhají na nás
otrávené pohledy, jsme se rozešli kolem půl osmé do
mlhavé soboty. Skončil další Halloween!!!!
Na závěr bych chtěla napsat několik poděkování.
Moc díky celé naší porotě, velký dík SRPDŠ za
financování celé akce (bez nich by to fakt nešlo!!).
Dík
patří
místostarostovi
Michalu
Blažkovi
za
zajištění technického zázemí a cen pro vítěze. Děkuji
všem
kolegům,
kteří
jakkoli
přispěli,
ať
už
občerstvením nebo pomohli s výzdobou a všem, kteří
přispěli jakoukoli radou. Děkuji i všem občanům
Horního Benešova, kteří se přišli podívat na náš
průvod a využili půlhodinky otevřených dveří a
shlédli výzdobu školy. Za pomoc na Halloweenu děkuji
Lucce Raidové, Kači Čagalové, Marti Klichové, Barči
Krskové, Denisu Lampovi a Michalu Klichovi. A jako
úplná tečka: díky, díky a díky moc mým kolegyním
Daniele Blažkové, Janě Stengel a Evě Krskové.
S pozdravem „Příští rok na Halloweenu zase“
Mgr. Beata Dostálová, učitelka

Vítězná básnička:
Rok co rok se scházíme,
se strašidly chodíme.
Celé město vyděsíme
a večer to oslavíme.
S lampióny svítíme si
na tu hrůzu, masek roj.
A ty naše město krásné
do rána se třes a boj!!!
Míša Halásová (8.třída)

