Děti z 1. stupně recitovat umí
Ve čtvrtek 6. černa proběhlo školní kolo recitační soutěže. Po jednotlivých třídních kolech
nominovaly paní učitelky po projednání s celým třídním kolektivem nejlepší recitátory
z 1. – 5. třídy. Nakonec se sešlo 28 milovníků básniček a rýmů. Ve druhé třídě, naplněné
k prasknutí, je spolu s diváky z řad kamarádů ze školní družiny přivítala paní učitelka Jana
Zelená. Nechyběl ani jeden fandící tatínek. A samozřejmě porota, která bedlivě sledovala
výkony jednotlivých recitátorů. Mezi nejoblíbenější básníky patří bezesporu Jiří Žáček, Michal
Černík a Miloš Kratochvíl. O tom nás přesvědčil výběr našich malých umělců. Některé básničky
zazněly i opakovaně. Třikrát jsme se dozvěděli, jak vypadá tygrův den a jak to má těžké smutný
čmelák. Autoři těchto básní by jistě měli radost, že se dětem tak moc líbí. Soutěž byla
rozdělena na dvě kategorie. V první z nich (1. – 2. třída) překvapili některé děti délkou vybrané
básně. Jejich paměť je naprosto úžasná. Ve druhé kategorii (3. – 5. třída) pak překvapila Anna
Morongová svou vlastní básní. Za přednes vlastní tvorby si tak odnesla čestné uznání. Se
stejným oceněním odcházela ze soutěže také druhačka Leona Habichová, která doslova
překonala sama sebe a vystoupila před tolika diváky s velmi pěkným přednesem. Čestné
uznání obdržel také třeťák Oliver Lutera. Ten recitoval velmi pěkně známou báseň Cestička
k domovu, a i když mu vypadl v závěru text, uměl si s touto situací velmi dobře poradit. A to
není zrovna jednoduché.
A jak dopadlo umístění na pomyslných bednách? Diplomy a knihy si z rukou paní ředitelky
převzali:
1. kategorie
1. místo: Martin Soldán s básní Malá zmoklá slepice (2. třída)
2. místo: Klára Novotná s básní Proč má kotě ocásek (1.B)
3. místo: Aneta Stillerová s básní Byl rodič a měl děcko (2. třída)
2. kategorie
1. místo: Jana Procházková s básní Doma (4. třída)
2. místo: Tereza Vítková s básní Výstava koček (4. třída)
3. místo: Matyáš Daněček s básní Smutný čmelák (4. třída)
Uznání si však zaslouží všichni recitátoři. Už teď se těšíme na další ročník.

