
Hodnocení okresního kola Trnečka 2015 
 

Velký pěvecký úspěch 
Dne 28. března 2015 na Den učitelů se uskutečnilo v komorním sále 

ZUŠ ve Zlíně okresní kolo soutěže lidových písní Trnečka 2015. 

Letos se konal již 21. ročník. 

 

 

Děti soutěžily ve dvou kategoriích:  I.   6 - 9 let   

                                                      II. 10-15 let  

 

Každý zpěvák si měl připravit 2 lidové písně buď z oblasti Valašska  nebo Slovácka. Jedna píseň 

byla bez doprovodu, druhá pak s doprovodem cimbálu. 

 

Pěvecké výkony hodnotila tříčlenná komise - zkušení odborníci na sólový zpěv, kteří určovali 

konečné pořadí soutěžících. Dále tříčlenná porota "mladých" - sestavena z bývalých zpěváků 

Trnečky, která hodnotila další kritéria soutěžících (např. projev, úsměv, výraz, výslovnost...).  

 

Hodnocena byla tato kritéria: 

- výběr lidové písně, dodržení dialektu, hlasová připravenost - čistá intonace, hlasový rozsah, 

schopnost spolupráce s doprovodnou hudbou, výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, lidový 

oděv. 

 

Naši školu v této soutěži reprezentovaly vítězky školního kola. 

 

V I. kategorii soutěžila Lada Gregorová z 1. třídy, která za oblast Slovácko obsadila vítězné 

1. místo s možností postupu do regionálního kola. Od poroty mladých získala i diplom za 

nádherný projev.  2. místo v této kategorii nebylo vůbec uděleno, porota udělila až 3. místo.  

 

Ve II. kategorii v oblasti Slovácko soutěžila Karolína Krátká z 8. třídy, která taktéž získala 

vítězné 1. místo s postupem do regionálního kola. Od poroty mladých dále obdržela diplom za 

nádherný úsměv při zpěvu. 

 

Oběma zpěvačkám děkuji za píli, výbornou spolupráci při nácviku písní a vzornou reprezentaci 

naší školy. Do regionálního kola jim přeji další pěvecké úspěchy!  

 

Za zapůjčení kroje pro Karolínku děkuji paní Daně Minaříkové z Doubrav. Velké poděkování 

patří také rodičům, kteří byli skvělým obecenstvem a velkou psychickou podporou soutěžících! 

 

 

 

Velmi pěkné pěvecké výkony v soutěži předvedly i Anička Zábojníková z 1. třídy, která 

v I. kategorii získala diplom za velmi pěkný výraz při zpěvu a Nikola Čagánková ze 4. třídy, 

která ve II. kategorii obsadila krásné 4. místo. Obě děvčata reprezentovala folklórní soubor 

Fěrtůšek z Kelník. Taktéž jim patří velká gratulace! 



 

Lada Gregorová (vlevo), Karolína Krátká 

 

 

Zpěváci I. kategorie 



 

Zpěváci II. kategorie 

 

 Zpracovala: Mgr. Martina Gregorová 


