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IV. ročník
Ve čtvrtek dne 23. 3. 2017 proběhlo soutěžní klání nejlepších recitátorů 1. stupně ZŠ
Mikroregionu Bystřička. Sešli se nejlepší z nejlepších ze základních škol z Velkého Újezdu,
Tršic, Doloplaz, Bystrovan, Velké Bystřice, Mariánského Údolí a Hluboček. Tentokrát nás
hostila ZŠ Hlubočky. Akce probíhala v sále kulturního domu v Mariánském Údolí. Samotná
recitační soutěž byla zpestřená vystoupením kouzelníka a tanečním vystoupením dětí
pořádající školy. Čekání na výrok poroty si soutěžící krátili různými soutěžemi a hrami pod
vedením pedagogů a dětí tamní školy. Odborná osmičlenná porota složená z přítomných
učitelů jednotlivých škol neměla rozhodování jednoduché, neboť všichni recitující byli vzorně
připraveni a každý chtěl vyhrát. Recitovat báseň neznamená odříkat ji jenom zpaměti, ale je to
schopnost uchopit text a interpretovat ho dle vlastního vnímání a cítění. Malí recitátoři
působili mile, místy se projevovala nervozita, vždyť pro mnohé z nich to bylo první veřejné
vystoupení mimo svou školu. Starší žáci vystupovali už daleko jistěji, na pódiu se cítili jako
doma. Procítěně, mile a odvážně přednášeli krátké, delší i hodně dlouhé texty nejrůznějších
autorů. Ve všech třech kategoriích to bylo velice napínavé, neboť výkony finalistů byly
vyrovnané a výsledky bodování byly velice těsné. Naše škola měla zastoupení ve druhé
(Lenka Dohnalová a Vanda Uvírová) a třetí kategorii (Alena Dvořáková a Adéla Teimerová).
Porota měla těžkou práci při rozhodování, ale nakonec rozhodla takto:
Druhá kategorie ( 2. a 3. třída):
1. místo

Klára Šumberová

ZŠ Hlubočky

2. místo

Vanda Uvírová

ZŠ a MŠ Tršice

3. místo

Eliška Bílková

ZŠ Doloplazy

III. kategorie ( 4. a 5. třída)
1. místo

Alena Dvořáková

ZŠ a MŠ Tršice

2. místo

Vojtěch Herinek

ZŠ Velký Újezd

3. místo

Nela Teličková

ZŠ Velká Bystřice

Někteří se radovali, jiní byli zklamaní. Naše škola patřila k těm šťastnějším zásluhou dvou
žákyń Aleny Dvořákové, která zvítězila ve své kategorii, a Vandy Uvírové, která si svou
perfektní recitací vybojovala druhé místo. Svým bezchybným a zcela přirozeným projevem
přesvědčily porotce k udělení vysokého počtu bodů. Gratulace a poděkování však patřily
všem účastníkům soutěže, kteří dostali na závěr od organizátorů malý dárek.
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