Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
Recitačný talentDanielky a Magdalénky ocenila i porota

Čadca (20. marec 2018) – Daniela Urbánková a Magdaléna Moravčíková sú víťazkami
ôsmeho ročníka recitačnej súťaže detí materských škôl „Jazýček môj ohýbaj sa!“. Konal sa
tradične v Kysuckej knižnici v Čadci, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj,
v spolupráci s Centrom voľného času v Čadci a s podporou občianskeho združenia Literárny
kompas.
Do súťaže sa zapojilo devätnásť detí z jedenástich materských škôl (MŠ) regiónu Kysúc, aby
predviedli svoj recitačný a niektoré i herecký talent. Pre veľký počet zúčastnených sa súťažilo
v dvoch skupinách s dvoma porotami, ktoré nakoniec rozhodli takto: prvé miesto- Daniela
Urbánková z MŠ Skalité Kudlov a Magdaléna Moravčíková z MŠ Klokočov; druhé miesto Nela Krkošková z MŠ Raková – Fojstvo a Alexander Macejko z MŠ Hurbanova Čadca;
a tretie miesto Grétka Štefáková z MŠ Janka Kráľa a Nela Kondeková z MŠ Podzávoz. Víťazi
dostali pekné ceny a nezabudlo sa ani na ostatných. Za odvahu a krásne recitačné výkony si
zaslúžili všetci drobcikrásny potlesk a pamätný list s darčekom. „Pre mnohé deti to bola prvá
skúsenosť recitovať pred obecenstvom a porotou. Všetky boli úžasné a ich tréma roztomilá.
Už sme si zvykli na vysúkané sukienky a vtipné odpovede na moje zvedavé otázky. Deti
prezradili všeličoi to,že ich tatinovia sú veľmi šikovní, že radi upratujú, varia a učia sa s nimi.
Dozvedeli sme saich obľúbené pesničky i to,ako sa dajú získať peniažky od zúbkovej víly.“,
prezrádza organizátorka podujatia Petronela Gavenčiaková a dodáva: „Výber básni je každý
rok veľmi pekný. Prevláda klasika ako Ľudmila Podjavorinská, Krista Bendová alebo
z nových autoriek Jana Pavlíková, či Alica Náhliková. Chcem sa poďakovať Radoslavovi
Nekorancovi z Centra voľného času Čadca za pomoc pri organizovaní podujatia a všetkým
pedagógom a rodičom, ktorí venovali svoj čas príprave na túto recitačnú súťaž. Verím, že sa
i o rok stretneme s novými talentmi.“
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