Školní kolo přehlídky dětských recitátorů v ZŠ Slapy
V pátek 22. února 2019 proběhlo Školní kolo přehlídky dětských recitátorů. Touto akcí každoročně
podporujeme zájem dětí o poezii, literaturu a umění všeobecně. Nejen že žáci s pomocí rodičů
a učitelů listují v knížkách, ale také ve zvýšené míře navštěvují knihovny, kupují nové básničkové
knížky, vyhledávají texty na internetu apod.
Vybrat si správný text je totiž zásadní, potom už zbývá jenom pochopit o čem text je, co tím chceme
říci, rozfázovat text, tempo a sílu hlasu, perfektně vyslovovat, vžít se do textu, ale při tom mít civilní
projev, rozhodnout se, kde použít gesta nebo gesta raději nepoužívat vůbec, navázat kontakt
s diváky…..ale hlavně nebát se předstoupit před spolužáky, paní učitelky a odbornou porotu,
do které letos přijali pozvání paní ředitelka Mgr. R. Hacaperková, paní vychovatelka T. Čermáková
a divadelní a filmový herec Mgr. T. Palatý.
Samotná přehlídka proběhla v přátelské atmosféře, za nadšeného potlesku diváků.
Rozhodování porotců bylo velmi těžké, v podstatě vyhráli všichni, kteří se zúčastnili, ale do okresního
kola, které se konalo 20. března mohli poslat jen šest statečných( žáci z 1. ročníku nepostupují).
Nakonec se porota usnesla takto:
V nulté kategorii uspěli: J. Mareš, H. Žižková, K. Krňanský, J. Doležal,
Zvláštní uznání od poroty získali: J. Jošt, A. Pergler, K. Košťálová
1. kategorii v okresním kole budou naši školu reprezentovat: A. Jarůšek, D. Linhartová, M. Růžička,
Nepostupové místo získal A. Březina, Zvláštní uznání od poroty získala V.Krňanská.
Ve 2. kategorii naši školu reprezentují: D.Toepferová , L. Rosenbergová a T. Pristašová.
Nepostupové místo získal K. Linhart a Zvláštní uznání od poroty A. Klimešová.

Velký úspěch našich žáků v Okresním kole
přehlídky dětských recitátorů 2019 v Rudné
u Prahy!!!!
Dne 20. 3. 2018 se v Rudné u Prahy konala Okresní přehlídka dětských recitátorů, které se
každoročně zúčastňují žáci škol Prahy – západ.
Pro letošní ročník rozhodovala tříčlenná porota složená z herců oblastních divadel a studentů DAMU.
Porota měla za úkol vybrat do krajského kola, které se bude konat v Kolíně, mezi padesáti recitátory
jen čtyři nejlepší.

Dvě ze čtyř postupových míst získali naši žáci D. Toepferová a A. Jarůšek.

Gratulujeme!!

