Desátý ročník literární soutěže v Hranicích
Ve středu 22. února 2017 jsme v naší základní škole přivítali soutěžící, kteří se
opět rozhodli změřit své síly ve třech literárních disciplínách – čtenářské
gramotnosti, literárním kvízu a poznávání autorů či postav literárních a filmových
děl podle obrazové nápovědy nebo z postupně odkrývaných obrazů.
Protože už to byl 10. ročník, zapátrali jsme v historii – abych byla přesná, tu
práci si dala Dáša Pulkertová; a co tedy zjistila?
Že všech deseti ročníků se zúčastnily ZŠ Kamenná a Hlávkova z Aše, 4. ZŠ z
Chebu a ZŠ Hranice. K nim se pak přidaly a už se pravidelně účastní ZŠ a MŠ
Okružní Aš, ZŠ a MŠ Hazlov a Svobodná škola Cheb. Kromě těchto sedmi škol u
nás byly také ZŠ Plesná a 3. a 6. ZŠ z Chebu.
Protože každá škola může vyslat 12 borců (vždy 2 ze 4. až 9. ročníku), bývá u nás
nabito. Při účasti sedmi škol je to 84 soutěžících! Každý z nich k nám může přijet
šestkrát.
A šestkrát se v soutěži utkali Zuzana Benešová z Kamenky a hranický Patrik
Svozil. Nejvíc ocenění si od nás odvezla ZŠ Kamenná Aš – 24 umístění na prvních
třech místech, dalších 16 patří 4. ZŠ Cheb, 12 ZŠ Hlávkova Aš a 10 pomyslných
medailí zůstalo u nás v Hranicích. Nejlepším z nejlepších je (zatím?) Václav
Ponikelský, který soutěž už třikrát ve své kategorii vyhrál, dále Jindřich Bär
dvakrát první a jednou druhý, Lukáš Varga a Jana Karlíková získali každý jednou
„zlato“ a dvakrát „stříbro“ (a letos byla Jana na 3. místě) – všichni ze ZŠ
Kamenná Aš. Patrik Svozil – Hranice, Klára Brodinová 4. ZŠ Cheb a Šimon Hacaj
Hazlov byli mezi nejlepšími dvakrát.
K dispozici máme i další zajímavé údaje – účastí nejslabším ročníkem byl ten
čtvrtý – 46, nejsilnější loňský – 81.
Co dodat na závěr? Jsou děti, které čtou, a pak se vyznají, ale také průměrní
čtenáři a nakonec i ti, kteří se prostě v literatuře ztrácí. Podle výsledkových
listin minulých ročníků však můžeme směle říct a napsat, že je dost takových,
kteří se rok od roku zlepšují, i když se nedostanou na první místa. A to byl pro
nás před deseti lety impuls, abychom si dali tu práci (a je to velká práce!!
vyžaduje kromě jiného spoustu času) a soutěž uspořádali, a tak děti ke čtení
vedli. Tak jsme rádi, že se nám daří.
Díky finanční podpoře Karlovarského kraje, Města Hranice a ZŠ Hranice je
soutěž materiálně velmi dobře zajištěna.

Letošní nejlepší:
I. kat. (4. a 5. r.)

1. místo - Š. Drofa (ZŠ a MŠ Okružní Aš)
2. místo - M. Brabec (ZŠ Hlávkova Aš)
3. místo - K. Lepší (4. ZŠ Cheb)

II. kat. (6. a 7. r.) 1. místo - D. Kupčák (Svobodná škola Cheb)
2. místo - J. Ferling (4. ZŠ Cheb)
3. místo - B. Hlavicová (ZŠ Hlávkova Aš)
III. kat. (8. a 9. r.) 1. místo - V. Ponikelský (ZŠ Kamenná Aš)
2. místo - A. Söllnerová (ZŠ Hranice)
3. místo - J. Karlíková (ZŠ Kamenná Aš)

Za organizační tým (D. Pulkertová, E. Sucháčková a J. Rusiniková) J. Rusiniková

