V úterý 7. února se všichni žáci z 1. stupně sešli po velké přestávce v herně. Ta už byla
připravená na vystupování vybraných dětí ve školním kole recitační soutěže. V porotě zasedl pan
ředitel Vachutka, paní zástupkyně Hulová, paní učitelka Miloica a žákyně 9. třídy
Veronika Mačáková. Recitační soutěž moderovala paní učitelka Žundálková.
V 1. kategorii soutěžily děti z mateřské školy a prvňáčci. Hodnocení těch nejmladších bylo
nejtěžší. Ale rok k dobru, který mají školáčci, byl opravdu znát. Prvňáčci obsadili všechna místa
vítězů. Na 3. místě byl Marián Kolář se 17 body, druhá se umístila Karolína Odložilíková
s 18 body a 1. místo obsadila Tereza Pospíšilová s 19 body. Ve 2. kategorii soutěžili žáci
2. a 3. třídy a v poslední 3. kategorii vystoupily děti ze 4. a 5. ročníku. V obou těchto kategoriích
už byly věkové rozdíly smazány a k všeobecnému překvapení 2. kategorii ovládly druhačky.
Porota měla opravdu těžké rozhodování, protože všechna tři děvčata dostala plných 20 bodů.
Nakonec porota udělila 3. místo Lence Dohnalové, 2. místo Vandě Uvírové a 1. místo
Aleně Novotné. V poslední kategorii také s přehledem vyhrály žákyně 4. ročníku. Na 3. místě
skončila se 17 body Alena Dvořáková, která také vyhrála cenu diváků, 2. místo obsadila
s 19 body Kristýna Steigerová a 1. místo získala Adéla Teimerová s 20 body.
Všem výhercům pan ředitel pogratuloval a předal jim diplomy a ceny, také ostatní účastníci
soutěže dostali malou sladkou odměnu. Letošní kolo recitační soutěže se velmi vydařilo. Výkony
všech dětí byly moc pěkné, i když někdy byla trochu znát nervozita, bylo opravdu z čeho vybírat.
Do okresního kola dále postupují Alena Novotná, Vanda Uvírová a Lenka Dohnalová ze 2. třídy
a Adéla Teimerová s Alenou Dvořákovou ze 4. třídy. Budeme jim všichni držet palce, aby se
děvčata umístila co nejlépe.
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