Plesové Papjérky
3. číslo / X. ročník

Program plesu
20:00 hod.
Úvodní slovo
Vystoupení prvňáčků
"Beruško půjč mi jednu tečku"
(nácvik s Mgr. Marcelou Sehořovou)

Vystoupení tanečního kroužku
"This is me"
(nácvik s Mgr. Kristýnou Miklánkovou)

Slavnostní polonéza
(nácvik s Mgr. Kristýnou Miklánkovou)

Valčík
(nácvik s Mgr. Davidem Smetanou)

23:00 hod.
Vystoupení žáků 9. ročníku
"Muzikál ze základky"
(nácvik s Mgr. Ivanou Tálskou)

Tombola

Smím prosit?
Povídání s naší paní učitelkou tance Kristýnou Miklánkovou
Školní ples
S nápadem tradice školních plesů a
tanců žáků přišel pan ředitel, a tak to
běží každým rokem, letos už po
deváté.
Když jsem se vrátila zpět do školy po
mateřské dovolené, domluvili jsme
se s panem ředitelem, že nácvik
polonézy připadne na mě a valčík
bude nacvičovat pan učitel Smetana.
Nácvik polonézy jsem začala třetím
školním plesem. Jako třetí tanec jsme
vždy vybrali rytmičtější skladbu.
Tančila se chacha, charleston,
rokenrol. Na plese většinou tančí jen
devátý ročník. Kvůli menšímu počtu
žáků jsme vždy přibírali žáky z
nižších ročníků.
Letos máme novinku: místo osmi
párů tančí párů deset. Pozvali jsme
tedy žáky i z 8. ročníku, abychom se
dostali na počet dvaceti tanečníků.
Zatančí polonézu a valčík. Třetí
(půlnoční) tanec nacvičili deváťáci s
paní učitelkou Tálskou.
Aby se zapojili i mladší žáci, vedeme
ještě s Lucií Uhrovou ve škole celé
pololetí taneční kroužek, kde s nimi
nacvičujeme tanec ve volném stylu.
Takto si je vlastně trénujeme, aby
byli pohybově připraveni na svůj
„finální tanec“ v devítce :-). A že jich

není málo. Minulý rok tančilo přes
dvacet dětí. Tento rok se vejdeme do
dvacítky. A ještě jeden taneček nás
čeká a ten si připravili prvňáčci pod
vedením paní učitelky Sehořové.

Hudba
Snažíme se vybrat hudbu takovou,
aby se líbila především žákůmtanečníkům.
Problém je, že jim se líbí písničky ve
čtyřčtvrťovém rytmu a pravdou
zůstává, že moderních valčíků bývá
málo. Takže je vždy upozorním, že
polonéza je původem vznešený
polský procesní tanec, tančený páry
dokola v tanečním sále, hudba je ve
tříčtvrťovém rytmu a mírném tempu.
No a najít pěknou, moderní a líbivou
hudbu právě v rytmu vhodném pro
polonézu je těžké. Hudba je u tance
důležitá, takže věnujeme velkou péči
jejímu výběru. Skladby si už většinou
umí žáci správně vybrat i sami. Abych
byla přesnější, hudbu na tance
vybírají holky. Kluci pak jen dají
nějakou připomínku a odsouhlasí.

Odmalička jsem chodila
do folklorního kroužku Lipta
na Valašsku. Později mne nadchl
na dlouhou dobu aerobic a dance
aerobic. Tancem mohu vyjádřit své
emoce, pocity a sdílet je s ostatními.
Převést neviditelné do viditelného,
jak se říká…a to mě na tom baví.
Kdybych neučila děti na základní
škole, určitě bych tancovala v nějaké
taneční skupině, učila tancování nebo
vytvářela choreografie.
A vlastně nyní mohu dělat obojí. :-)

Vy a tanec

Choreografie

Já tancuji od dětství. Šla jsem do
školy s tím, jak mi řekli rodiče, že tam
bude taneční kroužek a já si myslela,
že se tam bude jen tancovat.

No to víte, ze začátku jsem měla
velká očekávání: zvedačky a otočky.
Byly třídy, které se toho nebály a dalo
se s nimi pracovat. Jindy jsem musela

slevit. Pořád ale mám vysoké nároky
a trvám na nich s důvěrou v žáky, že
to zvládnou. A většinou to opravdu
zvládnou. :-)
Choreografie nekopíruji, pouze se
inspiruji (třeba na youtube kanále) a
vytvářím vlastní sestavy, častokrát
zpestřené o nápady žáků.

Legendární tanečníci
Nerada zaškatulkovávám a
porovnávám. Myslím si, že každý
ročník je originál. Dobře se mi např.
pracovalo se třídou, kde byla Kateřina
Provodovská a Nikola Jurásková.
Nebo Kristýna Provodovská, Bětka
Majerová. No a to je jen několik
šikovných holek a co teprve kluci. No
je jich spousty. Velice šikovní jsou i
současní osmáci a deváťáci. A už teď
vím, že nebude problém ani s dalšími
ročníky.
I když bývám nervózní, na ples se
těším a chtěla bych poděkovat všem
tanečníkům za jejich vytrvalou práci a
přeji jim, aby si ten slavnostní večer
pořádně užili. Stanou se z nich všech
legendy - na fotkách, videích a v
našich vzpomínkách z IX. plesu škol
na konci světa.
Připravili Míša, Kristýna a Klárka,
7. ročník

Šaty z papíru (vyrobili žáci v družině s Mgr. Pavlínou Majerovou)

Brož z peříček
Pokud byste nevěděli, čím si oživit
plesové šaty, máme pro vás
originální a vkusnou inspiraci
v podobě brože, kterou si vytvoříte
z peříček, korálek a dalších
bižuterních komponentů.
6. ročník s Mgr. Marií Ševčíkovou
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