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Žiaci z Čierneho excelovali 
 

Čadca (31. január 2019) – V utorok 29. januára 2019 sa na pôde Kysuckej knižnice v Čadci 

stretli žiaci základných škôl okresu Čadca na recitačnej súťaži v prednese slovenských 

povestí. Centrum voľného času v Čadci v spolupráci s knižnicou organizuje okresné kolo 

celoslovenskej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského už viac ako štvrťstoročie.  

26. ročník bol veľmi úspešný najmä pre žiakov Základnej školy Čierne Ústredie a žiakov 

Základnej školy s MŠ Čierne Vyšný koniec. Umiestnili sa na prvých miestach v každej z troch 

vekových kategórií a preto okres Čadca budú v krajskom kole v Žiline reprezentovať práve 

žiaci z Čierneho.  

Súťažiacich i pedagógov srdečne privítala riaditeľka knižnice pani Janka Bírová, ocenila aktívnu 

účasť žiakov a učiteľov v súťaži, ale aj dlhoročnú úspešnú spoluprácu Centra voľného času 

s Kysuckou knižnicou v Čadci, ktorá pracuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja. V prednáškovej a rozprávkovej miestnosti  knižnice počas celého dopoludnia 

ožívali príbehy odhaľujúce krásu ľudovej slovesnosti. Ich spoznávanie, čítanie a interpretácia  

rozvíja rečové, komunikačné a recitačné schopnosti detí a približuje im bohatstvo nášho kultúrneho 

dedičstva. Odborná porota, ktorú tvorili pedagógovia z vybraných základných škôl, ocenila výber 

súťažných príspevkov, interpretáciu slovenských povestí a záujem žiakov i pedagógov o tento žáner 

ľudovej slovesnosti. Na druhých a tretích miestach sa umiestnili žiaci zo základných škôl 

Oščadnica, Zborov nad Bystricou, Nová Bystrica a Svrčinovec. Radoslav Nekoranec z Centra 

voľného času detí a mládeže v Čadci sa na margo tohtoročnej súťaže vyjadril: „Veľmi ma teší, že 

súťaž nestratila kontinuitu a už vyše dve desaťročia objavuje a povzbudzuje nové recitačné talenty. 

Chcem sa poďakovať i pani učiteľkám, ktoré venujú svoj čas príprave súťažiacich a motivujú ich 

k čítaniu a objavovaniu hĺbky a krásy slovesného umenia“. Súťaž bola ukončená vyhlásením 

výsledkov a knižné poukážky a diplomy boli odovzdané prvým trom najlepším recitátorom v každej 

vekovej kategórií. Víťazov čaká v najbližších dňoch krajské kolo súťaže v Žiline. Prajeme im veľa 

úspechov a veríme, že budú úspešne reprezentovať nielen svoju školu, ale i naše mesto a región  

Kysuce. 
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