
Školní kolo recitační soutěže 
1. stupeň 

 
Po třídních kolech se dne 14. 2. 2019 uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Velmi pečlivá a důkladná 

příprava dětí na recitační soutěž posunula naše nejlepší recitátory až do školního kola, kde se rozhodovalo o 

tom, které děti budou naši školu reprezentovat na okrskovém kole, které se koná dne 7. 3. 2019 ve Zlíně. 

Pro naše nejmenší prvňáčky to byl opravdu nevšední den, neboť museli předstoupit před velké dětské 

publikum a co nejlépe odrecitovat báseň, kterou si připravili. Trému i nejistotu museli rychle překonat a dát 

do básničky vše, co se dosud naučili. 

Recitační výkony dětí překvapily svojí precizností nejen dětské publikum, ale i porotu sestavenou z pedagogů. 

Děti z 1. třídy zatím ještě do okrskového kola nepostupují, přesto byla jejich recitace na výbornou. 

1. místo získala Amálie Mahďáková s básničkou Kdybych já měl slona (Jiří Žáček) 

2. místo získala Markéta Pučalíková s básničkou Pět minut v Africe (Jiří Žáček) 

3. místo získaly Barbora Assmannnová s básní Ráno a Ludmila Řezníčková s básní Měsíce (Václav 

Čtvrtek) 

Cenu poroty získal Lukáš Juřík s básní Leze želva po písku (Jiří Ryšánek). 

 

Žáci z 2. a 3. třídy již spadají do I. kategorie a první dvě místa postupují do okrskového kola. 

1. místo získala Alžběta Zábojníková s básní Malá zmoklá slepice (Jiří Žáček) 

2. místo patří Valérii Lacinové s básní Maminkovská škola (Dagmar Vysoká) 

3. místo získala Izabela Trčalová s básní Rozhledna (Jiří Dědeček) 

Cenu poroty získal Šimon Jurák s básničkou Haló, haló (Jaromír Nohavica). 

Cenu recitačního skokana získal Ondřej Gajdůšek s básní Kos a kokos (Miloš Kratochvíl). 

 

Žáci z 4. a 5. třídy soutěží ve II. kategorii a první dvě místa postupují do okrskového kola. 

1. místo patří Sáře Drábečkové s básní Ušaté torpédo 

2. místo získala Lenka Chudárková s básničkou Malí gratulanti 

3. místo získala Tereza Řezníčková s básní Byl rodič a měl děcko (Zdeněk Svěrák) a Adéla Mrázková s 

básní Macíček (Josef Václav Sládek) 

Cenu poroty získala Anna Zábojníková s básničkou Kytička fialek (Jaroslav Seifert). 

 

Všem vítězům gratulujeme a držíme pěsti v okrskovém kole! 



 

 

 


