PÓDIOVÉ SKLADBY 2019
Jaro je tady a s ním opět naše „Pódiovky“. Již 11. ročník této pohybové soutěže se konal
v tělocvičně naší školy. Bylo třeba najít nové moderátory, protože naši zkušení pardálové ze
4.C (Dája s Jirkou) se připravují k maturitním zkouškám. Na lyžařském výcviku mě svým
humorem a bezprostředností zaujal Andrzej Štirba. K tomu odvážná Terezka, zvyklá
vystupovat před publikem a navíc předsedkyně studentské rady, to byla jasná volba!
Moderátoři to rozjeli hned ze startu rychlým jivem a soutěž mohla začít.
Bojovalo mezi sebou devět skupin. Většina týmů byla dívčích, ale našli se také odvážlivci z řad
kluků, kteří posílili dívčí skupinky, což pozitivně hodnotila naše porota. V čase okolo 3 minut
předváděli soutěžící svoji taneční sestavu. Hodnotil se nápad, obtížnost choreografie i
technické provedení. Jelikož se sešlo několik podobných nápadů, možná právě nápaditost
kostýmů pomohla určit vítěze.
O zpestření soutěže se postaraly holky na „šálách“. Eliška a Julča představily své dech beroucí
číslo a diváci jen žasli. Mohli jsme obdivovat také umění hudebnic z 3.C se zpěvačkou Magdou,
který doplnil náš německý dobrovolník Max z projektu PASCH.
A kdo rozhodoval o vítězi? Opět nás nezklamali naši absolventi a usedli do řad porotců. Tereza
Bogaczová a Michal Kozub - tanečníci latinskoamerických tanců a nyní studenti vysokých škol.
Pomáhala jim loňská maturantka a předsedkyně studentské rady Adéla Bystroňová. Hostem a
posledním porotcem byla paní učitelka češtiny a francouzštiny Martina Pietroszová ze ZŠ Písek.
Na závěr vyzvali moderátoři diváky ke společnému tanečku a porota mohla vyhodnotit
výsledky. Všichni bojovali a byli skvělí, ale vítězové mohou být jen tři.
Na třetím místě skončila třída 2.C s mixem ABBA, druhé místo patřilo 3.B s jejich TEPLÁKY a
první místo získala třída 3.A s „Vývojem hudby“.
Všem účinkujícím děkuji za hezký kulturní zážitek.
Za TEV Jana Sikorová
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