Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci

V knižnici sa rozkrútilo „Rozprávkové vretienko“
Čadca (25. marec 2015) – Kysucká knižnica v Čadci (ďalej „knižnica“) v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Centrum voľného času detí v Čadci (ďalej
„CVČ“) pripravili pre žiakov základných škôl (ďalej ZŠ) okresnú súťaž v umeleckom
prednese slovenskej rozprávky „Rozprávkové vretienko“. Vretienko rozprávok sa rozkrútilo
v knižnici v stredu 25. marca 2015 ako ďalšie príťažlivé podujatie „Týždňa slovenských
knižníc“. Žiaci súťažili v dvoch vekových kategóriách a prvenstvo získali rozprávky Petra
Kubicu a Ľubomíra Feldeka v podaní Adriany Lučanovej zo ZŠ Čierne Vyšný Koniec
a Petry Kučákovej zo ZŠ Čadca Podzávoz.
Šestnástich súťažiacich a pedagógov základných škôl na pôde knižnice srdečne privítala
Janka Bírová, poverená vedením knižnice a Radoslav Nekoranec, zástupca riaditeľa CVČ
v Čadci. Po prezentácií a rozdelení do súťažných kategórií sa už v prednáškovej
i rozprávkovej miestnosti knižnice rozozneli hlasy talentovaných detí, ktoré prezentovali
najkrajší žáner slovesného umenia – rozprávku. Porota, ktorú tvorili pedagógovia z vybraných
ZŠ a pracovníčka knižnice, mali opäť ťažkú úlohu - vybrať a oceniť tých najlepších. Po
odznení všetkých súťažných príspevkov a rozhodnutí poroty si knižné odmeny a diplomy
prevzali traja víťazi v každej vekovej kategórií. Všetci súťažiaci i pedagógovia si však
zaslúžia poďakovanie za zodpovedný prístup k súťaži, snahu preukázať talent, interpretačné
schopnosti žiakov a ich úspešnú prezentáciu. Organizátori sa už tešia na ďalší ročník súťaže
a veria, že „Rozprávkové vretienko“ sa bude veselo krútiť i naďalej.
Výsledky okresného kola súťaže:
I. kategória 1. – 4. ročník ZŠ:
1. miesto: Adriana Lučanová - ZŠ Čierne Vyšný Koniec
2. miesto: Karolína Svitková – ZŠ Nová Bystrica
3. miesto: Dominik Holeščák – ZŠ Čadca Podzávoz

II. kategória 5. – 9. ročník ZŠ:
1. miesto: Petra Kučáková – ZŠ Čadca Podzávoz
2. miesto: Šimon Čutek – ZŠ Stará Bystrica
3. miesto: Terézia Klieštiková – ZŠ Čadca M. R. Štefánika
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