
 

3. března 2015 

proběhla 

recitační soutěž 

žáků 

1. stupně 

 
V recitaci básniček i přednesu 
prozaických textů se představilo celkem 35 dětí. 

Prváčkové se připravovali pod vedením třídní paní učitelky Alena Šturmové a 
devět jich z třídního kola postoupilo do kola školního. 

 

 

 

 

 

          1.místo 

  Anička Zábojníková 

       s básničkou 

„Kočko, kočko, kočkatá“ 

 

              2.místo 

         Nikolka Gajdůšková 

              „Veverky“  

                3.místo 

         Tadeášek Gajdošík 

      „Eskymácká abeceda“ 

 



Druháčků se obecenstvu, které tvořily ostatní děti ze tříd 1. stupně, představilo 
se svými básničkami celkem osm. Jejich přípravu k soutěži vedla paní učitelka 
Eva Mahdalová. Třeťáčkové, jichž bylo šest, s nimi tvoří společnou I.kategorii a 
básničky trénovali pod dohledem paní učitelky Petry Bednaříkové.  

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.místo … Terezka Štichová - „Moje tužka ušatá“ 

2.místo … Terezka Kopečková - „Maminkovská škola“ 

3.místo … Agátka Kubicová - „Zlobidýlko Martínek“ 

 

 

 



Čtvrtý ročník zastupovalo v soutěži šest žáků. S nimi cvičila recitaci paní učitelka 
Lenka Boďová. Stejný počet, šest přednášejících, vybrali i v pátém ročníku, kde 
je třídní učitelkou Kateřina Kovalčíková. Tito žáci tvoří společně starší, tzv. 
II.kategorii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1.místo 

Zuzana Lišková 

„O medvědovi, 
který znal 
nejlepší      

odpověď“ 

 

2.místo 

Klára Hüttlová 

„Pohádka o velkém hladu“ 

 

3.místo 

Natálie Semelová 

„Pohádka o velkém hladu“ 

 

 



     Nejčastěji zněly verše nebo próza Jiřího Žáčka. Zastoupeni byli také František Hrubín, Josef 
Václav Sládek, Lubomír Feldek, Miloš Kratochvíl, Alois Mikulka, Pavel Šrut, Jan Susa, Zdeněk 
Svěrák, Jiří Havel, Jindřich Balík, Karel Konrád, Karel Šiktanc, Josef Křešnička, Dagmar Vysoká 
a Zuzana Pospíšilová, Ljuba Štíplová či Jan Vodňanský.  
     Vesměs měly naše básničky veselé texty, byly pohádkové nebo ze skutečného života, o 
dětech, zvířátkách či věcech, nahlédli jsme do lesa, pod vodu, navštívili jsme s nimi ostrov 
pokladů, Eskymáky anebo teplou Afriku. 
     Zkrátka bylo s básničkami příjemné dopoledne. Spolužáci soutěžících jako obecenstvo 
drželi svým kamarádům palce a dovedli ocenit potleskem výkon každého z nich. Oceněné 
děti obdržely diplom a dárkový balíček, všichni soutěžící potom sladkou odměnu a záložku do 
knihy. 
     Prváčkové absolvují jen školní kolo. Do okrskového kola postupují vždy první a druhý jak 
z I. tak i z II.kategorie. Jsou to tedy Terezka Štichová (3.roč.), Terezka Kopečková (2.roč.), 
Zuzana Lišková (5.roč.) a Klára Hüttlová (4.roč.).  

Hodně štěstí v okrskovém kole, děvčata ! 

 

 

 

     Přípravou celé soutěže se zabývaly paní učitelky Eva Mahdalová a Alena Šturmová. 
Všechny třídní paní učitelky z 1. - 5. ročníku tvořily hodnotící porotu a paní učitelka Martina 
Gregorová pořídila pěknou fotodokumentaci. 

                                                                                                Zapsala: Alena Šturmová 


