Známé slovo poezie – 1. 3. 2017
Okrskové kolo recitační soutěže se letos konalo první březnový den, ve středu (dle požadavku ZUŠ
a jejich provozu). Zúčastnilo se jej celkem 5 základních škol (ZŠ Zastávka; Ivančice, Růžová;
Zbýšov; Zbraslav; Rosice) a studenti reprezentující Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka.

Soutěž mladých recitátorů je rozdělena do dvou kategorií: 6. + 7. ročník a 8. + 9. ročník. Vhodným
způsobem a kultivovanou formou tedy podněcuje a pěstuje u žáků klíčové kompetence
komunikační, osobnostně sociální. Řadí se do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,
popř. do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura, Seminář z českého jazyka, Dramatická
výchova.
Setkávání žáků a pedagogů škol z blízkého regionu, kterým slovo poezie není neznámé, jeden
z hlavních cílů celé akce. Dokladem toho je už druhá dekáda takovýchto setkání, příjemné
komentáře kolegů češtinářů i jejich žáků vůči organizátorům a organizaci soutěže. Pokud se mladí
lidé zajímají o poezii, snaží se dobře a kvalitně recitovat, přichází na správné místo. Většina z nich
je časem dobře pozná, protože šikovní recitátoři se do Zastávky zpravidla rádi vrací. Zejména ti,
kterým se od poroty a kolegů recitátorů podařilo získat dobrou zpětnou vazbu, sami si vybojovali za
předvedený výkon diplom a ocenění v podobě knihy nebo jiné drobné odměny. Porotě ale rozhodně
nestačí jen správně a bez chyby „odříkat „ text. Důraz je také kladen na osobní čtenářskou
gramotnost soutěžícího a úroveň pochopení prezentovaného textu básně, prozaického textu nebo
pokusu o dramatizaci.
Porota proto ani v letošním ročníku soutěže neměla jednoduchou práci.

PODĚKOVÁNÍ: ZUŠ Zastávka za zapůjčení koncertního sálu pro konání akce

Výsledková listina „Známé slovo poezie“ 2017
porota soutěže:
Mgr. Jana Odehnalová (ZŠ Rosice), Mgr. Lenka Hájková (ZŠ Zastávka), Mgr. Soňa Varvařovská
(ZŠ Zbýšov)
I. kategorie:
1. David Stehlík (ZŠ Rosice)
2. Vladimíra Odehnalová (ZŠ Rosice)
2. Zoe Kratochvílová (ZŠ Zastávka)
2. Ondřej Adam (ZŠ V. Menšíka Ivančice)
3. Adam Petrčka (ZŠ Rosice)
zvláštní cena poroty za zdařilý recitační výkon,
interpretaci náročného textu: Zdeněk Hájek (ZŠ
Zbýšov)

Celkem se zúčastnilo 14 recitátorů I. kategorie.
II. kategorie:
1. Václav Přibyl (G Zastávka)
1. Beata Anastázie Žáková (G Zastávka), Vendula Jarošová (G
Zastávka)
2. Michaela Vodičková (ZŠ Rosice), Kristýna Šlechtická (ZŠ
Zbýšov)
zvláštní cena poroty za výjimečný výkon, přednes
prozaického textu: Samuel Schwarz (ZŠ V. Menšíka Ivančice)
Celkem se zúčastnilo 15 recitátorů II. kategorie.

Přírodní vědy hravě – 24. března 2017
Výsledky: Zvítězilo družstvo ze ZŠ Zbraslav.
V letošním školním roce jsme
uspořádali další regionální soutěž,
tentokrát jsme pokračovali ve změně:
Přírodní vědy hravě… K matematice
jsme tak doplnili další přírodní vědy:
přírodopis, zeměpis a fyziku. Záměrem
je zapojit žáky všech ročníků v
kolektivní práci, umět řešit příklady
společně, užít zábavu a také získat
malé odměny.
Proč vlastně taková soutěž?
Celostátně se vyhlašuje několik
soutěží, jejich úroveň a náročnost
neodpovídá potřebám všech žákům
ZŠ. Chceme, aby i ostatní děti měly
možnost řešit a hlavně být úspěšní a
hraví… Na naše nové kolo jsme
obeslali celkem šest okolních škol,
soutěžit přijelo všech šest. Družstvům
jsme připravili deset úkolů. Soutěžící
mohli používat tabulky, kalkulačky,
rýsovací potřeby, atlasy a další. Doba
byla stanovena na dvě a půl hodiny.
Myslím, že s rozšířením byli všichni
spokojeni. Pokusy z fyziky, práce s
internetem, vše bylo velice zajímavé.
Poznávačka z přírodopisu byla hravá a
zároveň náročná, neboť si žáci mohli
vyzkoušet své teoretické znalosti v
praxi. Fyzika byla zaměřená na
pokusy. Bylo zajímavé pozorovat žáky
s laboratorními pomůckami. Učitelé,
kteří žáky přivezli, pak trávili čas

diskuzí o problémech ve svých školách. Tato akce nebyla
jistě poslední a v příštím roce ji rádi zopakujeme.

Já, písnička – 29. března 2017
Letošního ročníku se zúčastnilo 54 soutěžících ze šesti
škol (Zastávka, Rosice, Ivančice Brněnka, Oslavany,
Zbýšov a Zbraslav), byly obsazené všechny kategorie.
Zpěváky doprovázeli na různé hudební nástroje jejich
vyučující, někdy spolužáci nebo rodiče, mnozí využili
karaoke. V porotě zasedli učitelé ze všech zúčastněných
škol. Rozhodování bylo velmi obtížné, obzvláště v silně
obsazené kategorii 6. - 7. ročník jednotlivci, výkony
soutěžících zpěváků byly velmi vyrovnané. Žádná se
zúčastněných škol neodjížděla s prázdnou, každá získala
alespoň jedenkrát umístění na stupních vítězů.

Výtvarná soutěž – Malujeme pro radost
I letošní ročník naší tradiční výtvarné soutěže je již minulostí a
my chceme velmi poděkovat za to, že nám mnohé školy i letos
zachovaly přízeň a obdařily nás spoustou krásných obrázků.
V tomto roce jsme hodnotili výtvarné práce malých malířů z
Rosic, Zbraslavi, Vysokých Popovic, Ketkovic a Zastávky.
Vybrat ta nejpěknější dílka bylo opravdu velmi těžké. Vždyť se
jich sešlo přes čtyři stovky.
Soutěž byla jako vždy hodnocena v pěti
kategoriích podle ročníků od prvního do
pátého. V každé kategorii byly uděleny
ceny od prvního do třetího místa a několik
čestných uznání. Všechny výtvarné práce
byly poté vystaveny před budovou
Základní školy v Zastávce na již tradiční
výstavě pod názvem Na plotě. Zde si ji
měli
možnost
prohlédnout
všichni
návštěvníci,
kolemjdoucí,
děti
z
mateřských škol i ze základní školy. Počasí
nám přálo, bylo krásně slunečno a školu
lemovala barevná stuha obrázků malých
umělců. Celou akci jsme zdokumentovali a fotografie včetně diplomů a odměn posíláme všem
zúčastněným školám.
Velmi si vážíme každoroční účasti výše uvedených škol a budeme rádi, pokud nás i v příštím
školním roce opět potěší hezkými obrázky.

