
Recitační soutěž 
Dne 8. března 2017 se konalo okrskové kolo recitační soutěže. Sraz byl v 7:15 ve školní aule. Na 
soutěž jsme se dostavili autobusem. Soutěž se konala na Komíně v Šumperku. Tam jsme se 
rozdělili na první a druhý stupeň, dále na další kategorie. Nejdříve jsme se podepsali a poté jsme 
se odebrali do šaten, kde jsme si odložili věci a šli jsme do místnosti, kde se recitovalo. Po nějaké 
době přišla porota, představila se a uvedla celou recitaci. Recitátoři chodili postupně podle abecedy. 
Po odrecitovaní všech soutěžících, se porota odebrala poradit. Poté oznámila, kdo bude říkat druhý 
text. Já jsem do této skupiny také patřil. Po odrecitování druhého textu následovala velká pauza. 
Poté už tu bylo vyhlášení. Zde jsem se umístil na 3. místě. Recitoval jsem prózu z knihy „Hus úplně 
světovej“ od Kláry Smolíkové. 

Soutěž byla dobrá, ale přišlo mi, že porota nebyla objektivní. Zpátky jsme se vrátili vlakem. 
Následně dne 16. března 2017 proběhlo okresní kolo recitační soutěže. Nyní už zde bylo méně 
recitátorů, ale zato hodně šikovných. Bohužel se ale nikdo z naší školy neumístil, a nepostoupil tak 
do krajského kola. Snad příště. 

Matěj Vaculík, žák 7. třídy 

Dne 8. února 2017 se u nás ve škole konalo školní kolo recitační soutěže. Bylo několik kategorií - 
já jsem byla ve 2. kategorii (4. a 5. třída). Nejvíce se mi líbila recitace pohádky mé kamarádky. 
V kategoriích postupovali první 2. Já byla mezi nimi, protože jsem skončila na druhém místě. Měla 
jsem velkou radost! Jen o měsíc později (8. 3. 2017) bylo další kolo - okrskové. Konalo se 
v Šumperku na Komíně. Jelo nás tam 10 a paní učitelka. Tam postupovalo prvních 5 dětí. Opět 
jsem se tam dostala a byla na prvním místě, společně se mnou se tam dostal i Daniel Židek – ten 
byl na 2. místě. Překvapilo nás to! Ve čtvrtek 16. března 2017 proběhlo okresní kolo. Bylo opět 
v Šumperku na Komíně. Jelo nás 5 a učitelka. Tam postupovalo prvních 5 dětí. Bohužel ani jeden 



z nás nepostoupil. Byl to pro nás šok a zároveň bolest. Ale důležité je, že jsme se zúčastnili! 

Terezie Spillerová, žákyně 5. třídy 
I v letošním roce mělo školní kolo recitační soutěže (8. 2. 2017) opět velmi dobrou úroveň a mnohdy 
bylo velmi těžké rozhodnout se, koho poslat do okrskového kola. Z okrskového kola (8. 3. 2017) 
postoupili 4 žáci do okresního kola (16. 3. 2017), kde se však neumístili na postupujících místech. 
Pokud by to bylo možné, ráda bych se v některém příštím roce jela alespoň do toho okresního kola 
podívat. Často slýchávám, že hodnocení je příliš neobjektivní a první místa obsazují žáci 
šumperských škol, a to často těch, kde je v porotě někdo z vyučujících na dané škole. Nemohu 
však posoudit, protože nedělám doprovod na danou akci. Tento fakt mě znepokojuje, protože 
minimálně v letošním roce dle mého názoru na postup do krajského kola měla Terezie Spillerová 
a možná i Dan Žídek (ti se v okrskovém kole umístili na 1. a 2. místě), nemluvě 
o Matěji Vaculíkovi. Snad v příštím roce alespoň někdo uspěje. 

Dagmar Špačková, učitelka českého jazyka 


