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Przed 30 laty powstał Zespół Taneczny
Oldrzychowice. W roku 2009 w październiku
zespół wystąpił z programem jubileuszowym,
w którym udział wzięły również Młode
Oldrzychowice. Młodzi tancerze spotykają się
od roku 2005. Dużą część tancerzy tworzą
uczniowie z naszej
szkoły, z którymi
przeprowadziliśmy
krótki wywiad.
Ile członków mają
Młode Oldrzychowice i
ilu z nich uczęszcza do

Jak długo przygotowywaliście program
jubileuszowy?
Kaja:Program jubileuszowy przygotowywaliśmy

przez dwa miesiące. A ostatnia próba odbyła się w
piątek przed jubileuszem.

Czy pomyliłeś się podczas występu na
jubileuszu ?

TANIEC
MAMY
W SERCU

naszej szkoły?

Janka: W zespole pracuje 23 tancerzy, z tego 10
chłopców i 13 dziewczyn; aktualnie do naszej szkoły
chodzi 9 uczniów, którzy tańczą w Młodych
Oldrzychowicach. W zeszłym roku nas było
więcej,teraz niektórzy już uczą się w gimnazjum lub
innych szkołach średnich..

Dawid: Ja tańczyłem
tylko w jednym tańcu a to w tańcu afro. Nie
pomyliłem się, bo
występujemy z nim już
bardzo długo, umiem go
dobrze i w dodatku nie
stoję w pierwszym
rzędzie. Chociażbym się pomylił, nie byłoby
widać

.

Ile razy się w trakcie programu przebierałaś?

Aga: Przebierałam się 3 razy. Najpierw tańczyliśmy
walczyka, potem łowicz i afro. W walczyku mieliśmy
długie sukienki, buty- trzewiki i włosy spięte w kok.
W łowiczu mieliśmy koszulki, halki, na tym suknie i
fartuchy -razem cały strój waży około 4 kilogramów.

Jak często macie próby i zgrupowania?

Kaja: Próby staramy się mieć w każdy piątek od
godz. 17 do godz. 19, ale nie zawsze to tak wychodzi.
A zgrupowania mamy bardzo rzadko.

Jaki jest twój ulubiony taniec?
Renia: Mój ulubiony taniec to afro, ale lubię tańczyć
również walczyka i „łowicz”.
.Jak
czujesz się w kolektywie Młodych
Oldrzychowic?
Marek: Kolektyw mi się bardzo podoba i czuję się w

nim dobrze.
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Od A do Z………
czyli spowiedź p. naucz. Anny Jeż
A auto, którym kieruję – quada na pustyni
B boję się – grypy świńskiej
C cieszę się, gdy ludzie są w dobrym humorze
D danie, które lubię – kaczka z pomarańczami
E energię czerpię z –uśmiechu dzieci
F film – „Troja“
G gdybym nie była nuczycielką, to stewardessą
H histerycznie krzyczę, NIGDY nie krzyczę
histerycznie!!!
I irytuje mnie – głupota ludzka
J jestem osobą –optymistką
K książka – Dick Francis:“Ostatnia szansa“
L lubię – sport – nurkowanie i narciarstwo
M mama powtarzała mi: „Podczas jedzenia
nie oglądaj telewizji!“
N nieciekawa lekcja, kiedy byłam w szkole –
prace w ogrodzie
O osoba, którą kocham najbardziej – są dwie:
Leszek i Marek
P przyjaciel – pomoże, nie ośmieszy, nie zdradzi
R rower mam w piwnicy
S szkoła, którą najcieplej wspominam –
PSP w Czeskim Cieszynie
T trocha humoru – musí być – dla zdrowia
U ulubiona lekcja – wych. fizyczne, matematyka
W w telewizorze lubię oglądać – dzienniki,
filmy przyrodnicze, sport
X „X” faktor mam do – fotografowania świata
podwodnego
Y yeti istnieje? – oczywiście
Z zwierzak, którego mam w domu – renifer
(pluszowy – prezent dziewiątoklasistów)

O NAS …BEZ NAS…
Skąd jesteśmy???

reszta 8%

Oldrzychowice
15%
Wędrynia 3%

Trzyniec 74%

Co słychać u Filsa???
Fils Musindala,nasz adopcyjny syn
z Afryki,przesłał nam świadectwo.
Uczy się następujących przedmiotów:
matematyki,języka francuskiego,wf, religii
oraz nauk przyrodniczych. Jego ulubionymi
przedmiotami są historia, geografia i
matematyka. W jego szkole uczniowie nie
są oceniani stopniami, lecz punktami.
Oto kawałek jego świadectwa:

Pani nauczycielka Anna Jeż
od września pracuje w naszej
szkole jako wychowawczyni
klasy 4. Ponadto uczy
wychowania fizycznego oraz
języka czeskiego.

ale heca…..
Jasiu płacze w nocy. Mama przychodzi i pyta:
- Co się stało?
A Jasiu na to:
- Śniło mi się, że szkoła się spaliła!
Mama uspokaja:
- Nie płacz Jasiu, to był tylko sen.
A Jasiu:
- Właśnie dlatego płaczę...
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