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Odpoledne s básničkou
I v letošním roce se u nás ve škole konala recitační soutěž. Do školního kola se svým krásným přednesem
probojovalo celkem 34 žáků ze všech ročníků. Všichni se předvedli i před porotou jako smělí recitátoři, kterým ani tréma
nepokazí chuť a radost soutěžit a recitovat. A jak to všechno dopadlo?.
1. třída:
1.místo - Vendula Kořalková, 2. místo – Tadeáš Perný, 3. místo – Jitka Straková, Anna Poláková
2. a 3. třída: 1. místo – Kamil Pur, 2. místo – Nikola Horáková, 3. místo – Vojtěch Polách
4. a 5. třída: 1. místo – Pavla Obšilová, 2. místo – Lucie Giesselová, 3. místo – Marie Hanke
6. a 7. třída: 1. místo – Michal Heralt, 2. místo – Gabriela Trundová, 3. místo – Hana Obíralová, Matěj Teplý
8. a 9. třída: 1. místo – Mariana Hájková, 2. místo – Marie Kostelná, 3. místo – Damián Kořalka
Všem dětem děkujeme za vzornou přípravu a šťastným výhercům gratulujeme.
Mgr. Marta Veselíková

Výtvarná soutěž
Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže „Den Země“, kterou každoročně pořádá DDM v Uničově. Celkem bylo
do soutěže přihlášeno 124 výtvarných prací, z nichž vyhodnoceno a odměněno bylo 14 prací jednotlivců a 4 kolektivní
práce. Mezi nimi byly vybrány i obrázky našich dětí, a to:
Barbory Faksové (7. tř.), Marty Hájkové (7. tř.), Hanky Obíralové (7. tř.). Všem srdečně gratulujeme!
Mgr. Olga Putnová
Hudební akce ve druhém pololetí
Před jarními prázdninami 23. 2. 2017 se v jídelně naší základní školy uskutečnil druhý výchovný koncert tohoto
školního roku. Pro starší žáky byl připraven program Vývoj rockové a populární hudby, který představil Mgr. Milan
Parnahaj se svou skupinou. Koncert doplněný videoprojekcí poučil i pobavil všechny diváky. Hudebníky z Karlových Varů
u nás určitě rádi přivítáme v příštích letech. Dne 20. dubna 2017 se uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže Carusošou,
kterého se zúčastnilo 52 dětí z prvního a druhého stupně. Vybrat nejlepší zpěváky, bylo pro porotu těžkým oříškem.
Nakonec bylo rozhodnuto, že v dalším výběrovém kole, které se uskuteční v sále DDM Vila Tereza budou naši školu
reprezentovat: Rozárie Králová, Vojtěch Polách, Veronika Zámečníková, Lukáš Gabriel, Pavla Obšilová, Jakub Heralt,
Barbora Svobodová, Ilona Kočová, Denisa Palíková, Kamila Urbánková, Marie Hanke, Vlastimil Polák, Richard Rábek,
Michal Heralt, Lucie Melicheríková a Nela Jeslíková. Všem postupujícím gratulujeme a držíme palce!
Mgr.Lenka Pavlíková
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