
Valentínsky ples 2018 

Deň svätého Valentína, známy aj ako Deň zaľúbených, pripadajúci na 14. februára, je pomocou pre 

plachých zaľúbencov a tajných ctiteľov. Podľa stáročnej tradície tento výnimočný deň nepripúšťa, aby 

milovaná osoba vyznanie odmietla, alebo aspoň zaň nepoďakovala. V našej škole je tento deň 

spojený s udalosťou, ktorá nesie názov Valentínsky ples. Štvrtý ročník bol vydarený a niesol sa 

v duchu noblesy, tanca a zábavy. Deviataci si dali záležať a pripravili pre ostatných spolužiakov 

vydarený program. Ples otvorila úvodným slovom a prestrihnutím stuhy pani zástupkyňa Poľanská. 

Prihovorila sa nielen deviatakom, pre ktorých je tento večer akousi prvou rozlúčkou so základnou 

školou, ale aj piatakom, ktorí sa tejto slávnosti zúčastnili prvýkrát. A veru, zhodnotili sme, že práve 

mladší žiaci sa zabávali až do samého záveru večera. Svojím spevom prekvapila žiačka 9.B triedy 

Kristína Dunková, potleskom sme odmenili nielen ju, ale aj dievčatá z tanečného krúžku, ktoré 

vystúpili pod vedením Majky Hangurbadžovej. Počas večera nechýbal belgický tanec, rozprávkový 

a metlový tanec, tombola, v ktorej si hlavnú cenu - chutnú tortu odniesla Lenka Thao Nhi Nguyen 

z 5.B. Novinkou bola súťaž Nájdi rýmy, ktorej podstatou bolo hľadanie rýmov na slová ruža, ples 

láska. Sladké odmeny si odniesli Lenka Kolumberová z 5.B, Erik Saloň tiež z 5.B aj Jaro Borovský z 9.B. 

Najlepší tanečník večera bol Ján Čonka z 8.A. Prekvapením večera sa stal Ľubko Ferencko z 9.B. Obaja 

si tiež odniesli odmeny v podobe sladkých dezertov. Vďaka patrí všetkým sponzorom, ktorí venovali 

ceny do súťaže (bolo ich ozaj neúrekom) a mamičkám, ktoré sa postarali o dobroty. Koláčiky boli 

chutné, rôznorodé a všetky do posledného sa zjedli. Kráľovnou a kráľom tohto ročníka sa stala 

Monika Zifcsaková a Jakub Šebest z 9.B. Zatancovali si spoločný tanec a odfotili sa spoločne so 

spolužiakmi. DJ večera bol Dávid Bordiga a nechýbala ani živá hudba v podaní Kamila Hangurbadža. 

O pedagogický dozor sa postarali pani asistentka Pavelčáková, p.u. Gurková, p.u. Reľovská 

a technické ozvučenie bolo už tradične v rukách p.u. Bujnovského. V tejto zostave sme spoločne aj 

s pani zástupkyňou a organizátormi z deviateho ročníka upratali poslednú stuhu, zvesili posledný 

balón a zhasli svetlá v telocvični s dobrým pocitom, že aj tento rok bol ples presne tým, čím má byť. 

Stretnutím žiakov, ktorí sa chcú zabaviť, zatancovať si, upevniť priateľstvá, spoznať možno bližšie 

iných kamarátov a oddýchnuť si od školských povinností...  

        P. u. Silvia Reľovská 


