Češtinářské úspěchy žáků naší školy ve školním roce 2021/ 2022
Všichni jsme rádi, že se vrátila doba, kdy se žáci opět mohou prezenčně účastnit soutěží a
olympiád. Literární soutěže nás provázely během celého školního roku.
V listopadu se žáci 6. až 9. tříd zúčastnili literární soutěže Spěchej pomalu, kterou každoročně
vyhlašuje Střední odborná škola Luhačovice. Úkolem bylo napsat fantasy, hororový nebo
dobrodružný příběh na volné téma. V letošním ročníku se hodnotilo celkem 103 prací z 23
základních škol. V porotě tradičně zasedl také významný český básník Jiří Žáček. V prosinci
se předání cen z naší školy účastnily dvě žákyně, čestné uznání poroty získala Karolína
Bačková ze třídy 8. B a Zuzana - Ngoc Anh Nguyen ze třídy 9. A.
2. prosince proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Bylo přítomno 32 žáků z 8. a 9.
tříd. Okresní kolo olympiády se konalo 29. března na ZŠ Sportovní v Uherském Hradišti. Do
okresního kola postoupila Lucie Sluková z 9. B a Dagmar Vráblíková z 9. C. Lucie Sluková
v okresním kole získala 3. místo a postoupila do krajského kola, které se konalo 26. dubna ve
Zlíně.
23. února proběhlo okrskové kolo recitační soutěže. Naši školu zde reprezentovali žáci 1. i 2.
stupně. Z 1. stupně nás zastupovali: Diana Marie Jahodová, 2. A Eleanor Straková, Kateřina
Guričová, Michaela Jančová, 2. B Karel Hanke, 3. A Eliška Talašová, Veronika Veselá, 4. B
Prokop Chramosta, Anna Hankeová, 5. A
Z 2. stupně jsme si mohli poslechnout:
Julie Bačková, 6. A
Eliška Bartečková, 6. B
Rozálie Švehlíková, 6. C
Julie Chmelová, 8. B
Daniela Šprtelová, 9. C
Okresní kolo recitační soutěže proběhlo 23. března na Domě kultury v Uherském Hradišti.
Vybraní žáci naší školy se také zúčastnili literární a výtvarné soutěže pořádané městem Uherský
Brod a SŠ - COPT Uherský Brod u příležitosti 430. výročí narození Jana Amose Komenského.
25. března 2022 se ve Sloupovém sále Muzea Jana Amose Komenského Uherský Brod konalo
vyhlašování výsledků soutěže.
Porota udělila v I. kategorii 6. a 7. tříd 1. místo Natálii Johaníkové ze třídy 6. A a 2. místo
Anně Marii Janíkové ze třídy 7. C. Ve II. kategorii 8. a 9. tříd získala 3. místo Zoe
Chmelinové ze třídy 8. B.
V pondělí 10. června proběhlo vyhodnocení literární a výtvarné soutěže Píšu povídky, píšu
básně… a Ex- libris 2022 knihovny B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti. Téma letošní
soutěže znělo „Aby ze světa nevymizela radost“. Literární práce psali žáci 6. až 9. tříd.
Vyhlášení výsledků proběhlo v Uherském Hradišti v kině Hvězda a účastnilo se ho 14 žáků.

Dagmar Vráblíková z 9. C získala krásné 2. místo za svou práci v 4. kategorii 8.–9. tříd –
poezie. Její oceněná báseň nese název „Radost!“.
Název je opravdu výstižný, protože všichni jsme potěšeni tím, kolik krásných ocenění naše
škola získala a těšíme se na další literární úspěchy našich žáků.
Vítěznou báseň Dagmar Vráblíkové „Radost“ si můžete přečíst níže.
Kateřina Janků, Martina Krajčová, Marie Kučerová, Lenka Šišperová, Dagmar Vichorcová

RADOST
Dagmar Vráblíková, 9. C

Růže voní sladce,

Ódu na radost pěje všechen lid,

když milý své milé kytici dává.

zní širokou krajinou

Jako omluva po hádce

a po ní štěstí a klid,

ale milý ví, že ona je ta pravá.

poznáš, že svou zemi nevyměníš za jinou.

Anděl pod ochranná křídla tě kryje,

Slavík do uší ti tiše zpívá

před nebezpečím ochrání,

a všechny chmury zažene.

sladký pocit naděje

Jeho zpěv je hudba živá,

tě utěšuje nyní.

obměkčí i srdce z kamene.

Domov je místo,

Talisman přinese ti štěstí,

kde podporu vždy hledáš,

když nejvíc potřebuješ,

kde ctíš lásku a jisto,

ulehčí od starostí,

temno ani zlo tu nepoznáš.

když s nepřítelem bojuje.

