Recitační soutěž – 6. 3. 2020

Po roce se u nás ve škole opět konala recitační soutěž, a to v pátek 6. 3.
Celkem 18 recitátorů předvedlo své umění.
Předcházela tomu samozřejmě kola třídní. Paní učitelky za pomoci dětí daných
tříd vybíraly ty nejlepší, kteří je měli reprezentovat ve školním kole. Podruhé se
soutěž konala v dopoledních hodinách v naší školní knihovně. Děti přišly natěšené a
vystrojily se jako na opravdovou soutěž.
V 1. kategorii (MŠ a 1. tř.) soutěžily: N. Kotápišová, E. Syrovátková,
M. Dvořáková a A. Vlasáková. Vyslechli jsme si verše Fr. Hrubína, J. Kožíška, J. Čarka
nebo J. Žáčka.
Za 2. kategorii (2. a 3. tř.) nastoupili: O. Silvestr, A. Biháryová, A. Hejlíková a
A. Pazderníková.
3. kategorii tvořili žáci 4. a 5. třídy, a to: V. Šimek, N. Krtová, K. Řandová a
J. Šaňková .
Do kategorie těch nejstarších byli nominováni: M. Jirušová, N. Šimánková,
M. Košta, A. Bierhanslová, T. Zajícová, a E. Brožová.
Porotu tvořily paní učitelky 1. a 4. třídy (D. Šindelářová, A. Šafránková, M.
Vejšická, A. Bělková), paní ředitelka a paní učitelka D. Čandová. Rozhodně jim nebylo
co závidět. Práci měly nelehkou, ale nakonec rozhodly následovně:

vítězové – 1. kategorie
2. kategorie
3. kategorie
4. kategorie

Monika Dvořáková
Alice Pazderníková
Nelly Krtová
Tereza Zajícová

Po vyhlášení čekala všechny soutěžící sladká odměna v naší cukrárně. Vítězky
si odnášely knihu dle vlastního výběru a samozřejmě diplom.
Všem, soutěžícím i porotě, děkujeme za příjemně strávený čas. Dobře víme, že
veřejné vystoupení není tak jednoduchá záležitost, jak by se na první pohled mohlo
zdát, že se může dostavit tréma a člověk najednou může pokazit i to, co ještě před
chvílí velmi dobře zvládal. Ale
i tak se člověk učí překonávat
překážky, i to k soutěži patří.
A tak přejme všem, ať
se jim tyto překážky daří
překonávat bez karambolů,
ať se nebojí a postaví se jim
čelem.
My, dospěláci, jim
budeme držet palce a
budeme se těšit, co si pro nás
připraví příště, čím nás zase
překvapí.
Jana Levíčková

