„Tak jako na louce kytička, vyrostla ta naše písnička / básnička...“
Ač to dle počasí poslední dny moc nevypadá, kalendář hovoří jasně - je tu jaro! A tak jsme hezky ve
stylu národní písně Karla Hašlera i my v ZŠ a MŠ Pstruží vítali jaro písničkou. Školní kolo tradiční
soutěže pěvců a pěvkyň základních škol „Loutnička“ jsme uspořádali v pátek 24. 3. v prostorách 1.
třídy. Zazněly písně lidové, umělé, národní, cizokrajné i místní krajové. Za odvahu oceňujeme všechny
zúčastněné, avšak vítězům vzdejme hold jejich zvěčněním v tomto unikátním periodiku.
V kategorii I.třída pěla ódu na slunce a za svůj přirozený, čistý projev si zasloužila umístění na prvním
příčce Margaréta Glembková s místní krajovou písní „Slunečko vychodi“, kategorii 2. a 3. třída jasně a
rázně dominovala Anežka Foldynová s lašskou taneční písničkou „Dyž sem byla mamince na klině“,
v kategorii 4. a 5. třída pak všechny diváky rozněžnila a své soky jistým hlasem předčila Isabella
Šebestová s taktéž moravskou lidovou záležitostí, konkrétně baladickou „Mezi horami“ v úpravě
kapely Čechomor.
Tyto tři korunované pěvecké „královny“ naší školy, společně s „princeznou“ Matyldou Kubitzkovou,
jely ve středu 29. 3. předvádět své umění do nedalekého Frýdlantu nad Ostravicí v rámci oblastního
kola výše zmíněné „Loutničky“. Děvčata v drsné konkurenci velkých frýdlantských škol, kterými jsou
ZŠ nám. T.G.M. a ZŠ Komenského, dále ZŠ Čeladná, ZŠ Kunčice, ZŠ Nová Ves, obstála více než
důstojně - Margaréta Glembková a Isabella Šebestová se umístily na I. místě, Anežka Foldynová na II.
příčce a Matylda Kubitzková obdržela diplom za místo třetí.
Odborná porota hodnotila spoustu hledisek, ovšem, dle mého přesvědčení, holky uspěly zejména
díky svému projevu, z kterého bylo znát, že je zpívání baví. A o to jde u zpěvu především, o tu radost,
kterou nám přináší. Tedy, zpívejme pro obveselení nás samých a zpívejme hodně, protože s písničkou
je ten svět barevnější a radostnější.

V pátek 31. 3. se celá škola opět sešla v prostorách 1. třídy, tentokrát za účelem příjemně stráveného
dopoledne s básničkou. Recitační soutěže se zúčastnilo na 35 dětí, což znamenalo velkou konkurenci
a nabídku široké škály poezie. Léty prověřená porota oceňovala především přirozenost, plynulost,
expresivnost a srozumitelnost projevu naších mladých recitátorů. Ze soudů hodnotících vzešla
následující ocenění. V kategorii 1. třída se na 3. místě umístila Margaréta Glembková, na místě
druhém Mariana Lukešová a vítězem se stala Libuše Macurová. V kategorii 2. a 3. třída si pomyslnou
bronzovou medaili odnesl Vojtěch Raška, „stříbro“ získala Jolana Janků a zlato „cinklo“ pro Anežku
Foldynovou. V poslední kategorii, 4. a 5. třída, obsadila 3. příčku Eliška Krestová, na druhém místě
skončila Natálie Dřízgová a vítězem se stal Jakub Jurok.
Jaro jsme tedy přivítali kulturně (písní a básní) a již teď se těšíme na další událost, která se koná
k příležitosti svátků našich nejmilejších...! Těšíte se taky?
Za ZŠ Pstruží Adam Šigut

