Recitační soutěž – 2. stupeň – 8. 2. 2017
Ve středu 8. února odpoledne se v učebně výtvarné výchovy sešli vítězové třídních kol
recitační soutěže, aby porovnali své výkony v rámci školního kola 2. stupně. Ze šesté třídy se
zúčastnili 4 recitátoři, ze sedmé 5, a po 4 žácích z osmé i deváté třídy - celkem tedy 17 dětí.
Většina účinkujících předvedla pěkné výkony, i když někteří byli trochu zaskočeni trémou
a nervozitou. Slyšeli jsme verše Jiřího Žáčka, Karla Jaromíra Erbena, Zdeňka Svěráka,
Jaroslava Seiferta a dalších renomovaných básníků. Porota složená ze dvou vyučujících
českého jazyka, pana ředitele a paní zástupkyně musela pečlivě zvažovat, kdo se umístí na
stupních vítězů a kdo postoupí do okresního kola.
Žáci soutěžili ve dvou kategoriích - 1. kategorie – 6. a 7. třída, 2. kategorie – 8. a 9. třída.
V každé kategorii byla vyhlášena 3 vítězná místa. V první kategorii se stala vítězem
Dominika Šimíková ze sedmé třídy s básní Jiřího Žáčka Tancovačka, na druhém místě
skončila Anna Zbořilová ze šesté třídy a na třetím místě Adéla Staňková ze sedmé třídy. Ve
druhé kategorii zvítězil Jaroslav Kubját z osmé třídy s prózou Ivana Martina Jirouse Pohádka
pro Františku, druhé místo obsadila Aneta Kratochvilová a třetí místo získala Barbora
Kováčková, obě také z osmé třídy. V okresním kole v Olomouci nás budou reprezentovat
Dominika Šimíková a Jaroslav Kubját. Diváci, kteří hlasovali, kdo obdrží cenu posluchačů,
rozhodli o ocenění pro Barboru Kováčkovou. Žáci, kteří obsadili první tři místa v obou
kategoriích, dostali kromě diplomů malé dárky. Všichni recitátoři pak obdrželi malou
pozornost za odvahu k účasti v soutěži. Členové poroty se po skončení soutěže shodli na tom,
že letošní školní kolo bylo velmi zdařilé, mělo příjemnou atmosféru a dobrou úroveň. Žáci
i učitelé strávili příjemné odpoledne s poezií.
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