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Školní kolo recitační soutěže Veselá básnička
1. 3. 2016 Obřadní síň Rožďalovice
Veselá básnička je, jak už z názvu vyplývá, recitační soutěž a letos se konal její 15. ročník.
Veselá básnička je soutěž pro děti z mateřské školy a pro žáky prvního stupně základní školy.
Účastníky hodnotí dvě poroty, odborná (složená z pedagogů) a žákovská. V odborné porotě
zasedala paní zástupkyně Markéta Drobečková, paní učitelky z druhého stupně Jana
Červenková a Vladěna Drbohlavová. Za žákovskou porotu hodnotila Šárka Švarcová (9.
třída), Michaela Blechová (6. třída) a já, Nicole Součková (6. třída). Vše se to odehrávalo v
obřadní síni městského úřadu. Soutěž byla rozdělena na dvě části, v první recitovaly děti z
mateřské školy a žáci 1. a 2. třídy, v druhé žáci 3., 4. a 5. třídy. Z mého pohledu je tato soutěž
pro účastníky veliká zkušenost, kterou možná někteří z nich jednou ocení. Také si myslím, že
i pro rodiče dětí bylo krásné vidět své dítě, jak krásně recituje a pro rodiče šťastlivců, kteří
postoupili do meziškolního kola, to byla dvojnásobná radost.
Podle mého byli všichni soutěžící skvělí a bylo velmi těžké vybrat z každé kategorie tři
nejlepší, protože to bylo velmi vyrovnané. Jsem ráda, že jsem měla tu možnost být součástí
žákovské poroty, byl to krásný zážitek a zkusila jsem si, jaké to je být na místě poroty, viděla
jsem, co porota hodnotí a jak taková akce probíhá.
Nicole Součková, 6. třída

Odborná porota (vlevo) i žákovská porota (vpravo) měly plné ruce práce

Pro vítěze byly nachystány krásné ceny
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Výsledky v jednotlivých kategoriích
Další stránky jsou věnovány fotogalerii vítězů jednotlivých kategorií jak za odbornou, tak
žákovskou porotu.
Velká gratulace patří nejen těm, kteří se umístili na pomyslném stupni vítězů, ale i těm,
kteří měli odvahu před publikum a obě poroty předstoupit. Po skončení školního kola bylo
vybráno dvanáct žáků, kteří naši školu reprezentovali další den v meziškolním kole. V našich
tabulkách jsou označeny zelenou barvou.

I. kategorie - Mateřská škola
Odborná porota

1. Nikola Kanocová

2. Vlasta Líbalová

3. Matěj Čapek

Žákovská porota

1. Alena Nováková

2. František Hron

3. Nikola Kanocová

Vlevo vítězové za odbornou porotu, vpravo vybraní žákovskou porotou

II. kategorie - 1. třída
Odborná porota

1. Barbora Nováková

2. Kristýna Samašová

3. Karolína Líbalová

Žákovská porota

1. Barbora Nováková

2. Kristýna Samašová

3. Nela Procházková

Vlevo vítězové vybraní odbornou porotou, vpravo žákovskou porotou
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III. kategorie - 2. třída
Odborná porota

1. Jan Řehák

2. Vlastimil Kunc

3. Natálie Ottomanská

Žákovská porota

1. Jan Řehák

2. Vlastimil Kunc

3. Jaroslav Tuzar

Vítěze vlevo vybrala odborná porota, vpravo žákovská

IV. kategorie - 3. třída
Odborná porota

1. Viktorie Kanocová

2. Denisa Havlíková

3. Štěpán Taneček

Žákovská porota

1. Viktorie Kanocová

2. Petr Šorman

3. Štěpán Taneček

Vlevo nejlepší recitátoři dle odborné poroty, vpravo podle žákovské
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V. kategorie - 4. třída
Odborná porota

1. Miloslav Mráček

2. Eliška Burdová

3. Kateřina Vašková

Žákovská porota

1. Miloslav Mráček

2. Anežka Malá

3. Kateřina Provazníková

Žáky vlevo vybrala odborná porota, vpravo žáci vybraní žákovskou porotou

V. kategorie - 5. třída
Odborná porota

1. Katsiaryna Udanouskaya

2. Valentina Vatamaniuc

3. Adam Tříska

Žákovská porota

1. Katsiaryna Udanouskaya

2. Veronika Hospodková

3. Valentina Vatamaniuc

Vlevo ocenění odbornou porotou, vpravo žákovskou
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Meziškolní kolo recitační soutěže Veselá básnička
2. 3. 2016 ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice
V nově zrekonstruované školní družině v Rožďalovicích se ve středu 2. března 2016 konalo
meziškolní kolo „Veselé básničky“, kterého se zúčastnilo 56 dětí a žáků z MŠ a ZŠ Běchary,
Kopidlno, Křince, Dymokur, Mladé Boleslavi a Rožďalovic.
V odborné porotě zasedly - Mgr. Vošická (Křinec), Mgr. Zachovalová (Kopidlno) a Mgr.
Krejčí (Rožďalovice). Žákovskou porotu tvořily členky žákovského parlamentu a bývalé
účastnice recitační soutěže Nicole Součková (6. tř.) a Michaela Blechová (6. tř.) a účastnice
řečnické soutěže Mladý Demosthenes Šárka Švarcová (9. tř.).
Pan ředitel Roman Kotlář společně s paní Ivetou Krejčí zahájili 15. ročník Veselé básničky.
Oba srdečně přivítali všechny účastníky a všem popřáli hodně zdaru při recitaci.
Soutěžilo se v šesti kategoriích. Nebylo vůbec jednoduché rozhodnout, který ze soutěžících
je nejlepší. Nakonec poroty dospěly ke společnému závěru ve výsledném pořadí.
Všem dětem, žákům i jejich učitelům, kteří se podíleli nemalou měrou na jejich přípravě,
patří poděkování.
Mgr. Iveta Krejčí

Mírnou nervozitu cítily i členky žákovské poroty (vlevo), v plném soustředění odborná porota (vpravo)

Pro vítěze jednotlivých kategorií byly připraveny krásné ceny
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Výsledky v jednotlivých kategoriích
I. kategorie - Mateřská škola
Odborná
porota

1. Tereza Folprechtová
(Kop)

2. Matěj Čapek
(Rož)

3. Vlasta Líbalová
(Rož)

Žákovská
porota

1. Nikola Kanocová
(Rož)

2. Tereza Folprechtová
(Kop)

3. Josef Doskočil
(Bě)

Vlevo žáci vybraní odbornou porotou, vpravo žákovskou

Účastníci I. kategorie
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II. kategorie – 1. třída
Odborná
porota
Žákovská
porota

1. Eliška Novotná
(Kop)
1. Eliška Novotná
(Kop)

2. Barbora Nováková
(Rož)

3. Kateřina Matějovská
(Kř)

2. Jakub Vlček
(Kř)

3. Kateřina Matějovská
(Kř)

Vlevo vítězové za odbornou porotu, vpravo za žákovskou

Recitátoři II. kategorie
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Odborná
porota

III. kategorie – 2. třída
1. Patricie Trnková
2. Adéla Hlinovská
(Kop)
(Kř)

Žákovská
porota

1. Patricie Trnková
(Kop)

2. Roman Chrástecký
(Dym)

3. Viktorie Hudcová
(Bě)
3. Vlastimil Kunc
(Rož)

Vlevo recitátoři ocenění odbornou porotou, vpravo žákovskou

Recitátoři III. kategorie
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Odborná
porota
Žákovská
porota

IV. kategorie – 3. třída
1. Martina Havlová
2. Šimon Joukl
(Kř)
(Bě)
1. Šimon Joukl
(Bě)

2. Martina Havlová
(Kř)

3. Tereza Nechánská
(Dym)
3. Tereza Nechánská
(Dym)

Vlevo ocenění odbornou porotou, vpravo žákovskou porotou

Recitátoři IV. kategorie
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Odborná
porota
Žákovská
porota

V. kategorie – 4. třída
1. Miloslav Mráček
2. Jakub Hnát
(Rož)
(Kop)
1. Jakub Hnát
(Kop)

2. Miloslav Mráček
(Rož)

3. Tereza Mazánková
(Dym)
3. Tereza Mazánková
(Dym)

Vítěze vlevo vybrala odborná porota, vpravo žákovská porota

Skupinka soutěžících V. kategorie
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Odborná
porota
Žákovská
porota

VI. kategorie – 5. třída
2. Valentina Vatamaniuc
1. Štěpánka Kunešová
(Rož)
(Dym)
1. Lukáš Víšek
(Dym)

2. Katsiaryna Udanouskaya
(Rož)

3. Nela Petříková (Kop)

3. Štěpánka Kunešová
(Dym)

Vlevo vítězové vybraní odbornou porotou, vpravo žákovskou

Recitátoři VI. kategorie
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Almanach básní
Bleší cirkus
Celá vesnice se těší –
zavítá k nám cirkus bleší!
V pátek přišel na náves
tulák a s ním starý pes.
„Tak jsem u vás!“ tulák volá.
„Já, pes Rek a bleší škola!
Kdo má deset korun v hrsti,
smí hladit psa proti srsti!“
Přihlásil se truhlář Pech,
pohladil psa po zádech
a psí blechy na to tata
změnily ho v akrobata.
Skákal jak stín čertích rohů,
dal si za krk pravou nohu…
„Vidíte to!“ tulák křičí,
„jak s ním blechy krásně cvičí!“
Tak vypadá cirkus bleší.
Kdo ho nezná, ať se těší!

Dobré ráno
Dobré ráno, sluníčko,
jsi jak zlaté klubíčko.
Paprsky tvé odvíjí,
teplem, naše těla opíjí.
Dobré ráno, krásná přírodo,
zpěváčci, tu mají prodáno.
Také velká květena,
v palet barev, celá oděna.
Dobré ráno, přeji všem,
co vstávají do škol jen.
Poležení chvilku přeje,
pod pokrývkou, která hřeje.
Dobré ráno, děti malé,
pomalu se probouzejte.
Hláskem ranním, rodičům,
i svým milým zazpívejte.

Vodník z Chlumce
Vodník stůně na dně tůně,
z leknutí má
v oku tik.
Když u brodu kalil vodu,
porazil ho párek štik.

Dobré ráno, dospělí,
nechce se Vám z postelí?
Práce opět na Vás čeká,
neuteče, jako řeka.

V zádech píchá,
sotva dýchá,
říká si však:
„Bohudíkkdyby v Chlumci
táhli sumci,
byl bych teď už nebožtík.“

Dobré ráno, všichni lidi,
jarní den nás také vidí.
Nohou správnou vykročíme,
s náladou si poskočíme.
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Jaro
Venku mrzne, vítr fučí,
lidé chodí v kulichu.
Vždyť už březen brzy končí,
jaro, už jsi tu?
Už se těším na sluníčko,
na vysoké teploty.
Když se stromy zelenají
a ptáčci zpívají sonety.
Už Tě nechci zimo krutá,
už Tě bylo letos dost.
Koukej mazat hezky pod zem,
všem lidičkám pro radost.
Prázdniny
Já se těším na prázdniny,
na babičku, na dědu.
Hned jak věci zabalím si,
tak za nimi pojedu.

Tvůj čas skončil, tak to uznej,
nedělej už drahoty.
Nech nás prosím zase nosit,
naše krátké kalhoty.
Pecivál

Počkají na mě na nádraží,
pomohou mi s kufříkem,
s dědou se vždy přivítáme
indiánským pokřikem.

Máma chce, abych byl krejčí,
táta chce, abych byl švec,
já bych chtěl být peciválem,
nemáme však doma pec.

Proběhnu se po zahradě
a pozdravím Bročka,
podívám se na králíky,
zjistím, kde je kočka.

Ležel bych, pec by mě hřála
přes zimu až do března
a potom by si mě vzala
nejkrásnější princezna.

Když jsme tahle pozdravení,
běžím rychle k rybníku,
zaplavu si aspoň chvíli,
nechci vyjít ze cviku.

Král by mi dal trůn a žezlo
a korunu na hlavu,
sloužící by pečovali
o můj klid a o stravu.

Potkám se i s kamarády,
všechno právě začíná,
o prázdninách to se musí
užít každá hodina!

Být králem či peciválem
liší se jen trochu.
Jenom bych si nikdy nepřál
být králem v zemi lenochů.
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Jaro
Jaro je tu všude s námi,
zima už je za horami.
Všude kvetou kytičky,
máme jarní botičky.
Princezna na hrášku
Michal Černík

Svítí žluté slunce,
viděla jsem sumce!
Vyhříval se v teplé vodě,
bylo hezky a jezdily lodě.

Jak se pozná princezna?
Tu pohádku každý zná.
Stačí hrášek, jeden hrách,
schováme ho v peřinách.
Princeznička celou noc
jenom vzdychá „Ááách“.
Moc a moc a moc
ji tlačí hrách.
Ráno vstane z postele:
„ Jej to bylo utrpení!
Spala jsem jak na kamení,
modřiny mám po těle.“
Tak se pozná princezna,
křehká, milá, líbezná.

Děda si četl knížku,
o lžičce a o talířku.
Květy stromů vykvétají,
všechny děti radost mají.
Knihovna má plno práce
od jara až do zimy,
všichni máme rádi knihy,
nelezem pod peřiny.

Hruška
Krista Bendová
Jedna hruška družkám šušká:
- Já jsem krásná, teničká.
Jste jak báně! –
volá na ně.
- Já jsem jako jehlička!
Špitne tam a špitne tu:
„Hrušky, držte dietu!.“

Nebezpečný krtek a praštěný děda
autor: neznámý
Pozor, krtek na mopedu
s tím rozhodně nepojedu.
Je slepý jak patrona,
naboural to do slona.
Vylít děda ze dveří,
prohýbal se v páteři
a tak dole před krámem
praštili ho salámem.

Pinkalinka se tam mihla:
„Pozor, milá děvčata!
Dobrá jehla bývá štíhlá,
dobrá hruška – bříškatá!“

Do školy
František Hrubín
Pole už jsou dávno holá,
hola! škola na nás volá,
a my jdeme mámo, táto
ať je zima nebo bláto.
Nic nedáme na strniska
ať si na ně vítr píská,
ni nedáme na závěje
písnička nás rozehřeje.
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Cestička k domovu
Karel Václav Rais
Cestička k domovu
známě se vine –
hezčí je, krásnější
než všecky jiné.
Douška a šalvěje
kolem ní voní,
nikde se nechodí
tak jako po ní.
A kdybych ve světě
bůhvíkam zašel,
tu cestu k domovu
vždycky bych našel.
A kdybych ve světě
smutně se míval,
na téhle cestičce
vždy bych si zpíval.

Zázraky a divy
Julian Tuwim
Napadl v červnu
sníh na ulici,
štěkali ptáci,
cvrlikali psíci.
Létaly krávy
na modré louce,
na nebi pělo
zelené slunce.
Hnízdečka v květech
motýli vili,
trvalo všecko
maličkou chvíli.
Viděl jsem divy
čarovné moci,
když jsem měl právě
přivřené oči.

Měsíce
autor neznámý
Leden na rampouchy hrál,
únor posune den dál,
březen trávu tlačí vzhůru,
duben barví stromům kůru.
Květen barvený má fráček,
červen zpěvavý je ptáček,
červenec je léto u vody,
srpen prázdninové příhody.
Září – škola volá zas,
říjen podzimní je čas,
listopad – spí zahrádka,
prosinec je pohádka.

Když jsem se rozhlédl,
všecko se skrylo,
na světě zase
vše jak dřív bylo.
Všechno se pěkně
děje a točí.
Od těch chvil často
přivírám oči.

možná ti něco vykouzlí.
Občas je v noci člověk slyší,
když se mu spaní vytratí.
Řekneš si: „Hele – šramot myší…“
A jsou to skřítci fousatí!
Žijí tu zkrátka svorně s námi
ti pořádníčci z pohádek.
A tam, kde nejsou? Tam pak mámy
musejí dělat pořádek.

O skřítcích
Jiří Žáček
Jestlipak už jsi viděl skřítky?
Ti bydlí všude u lidí.
Večer si zobnou drobek střídky
a přes noc pěkně uklidí.
Starají se nám vzorně o byt.
Skřítci jsou dobří, nejsou zlí.
Nebudeš-li je příliš zlobit,
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Slepice
Byla jedna slepička
A ta snesla vajíčka.
Málem už je vyseděla,
Jedno někde zapomněla.
Hanička to vejce našla,
Když na dvorek ráno zašla.
Těšila se velice,
Že z něj bude kraslice.
Dříve než je stačí schovat,
Můžete je vymalovat.
Dejte se hned do kreslení,
Nic těžkého na tom není.

Svět na chodníku
Jiří Havel
Je tohle pravda nebo jenom zdání?
Šedivý chodník je dnes k nepoznání!

Nemalujte čerta na zeď!
Jiří Žáček

Rozkvetl na něm záhon pestrých květů,
motýlí křídla letí z jara k létu,
zelená žába doskákala k louži,
a mezi ptáky na obloze krouží
obrovská fantastická letadla,
pod sluncem září pyšnost páva,
princezna z okna zámku mává –
a princ ji drží, aby nespadla.

Nemalujte čerta na zeď co když třeba ožije?
Pamatujte, kamarádi,
čert je strašná bestie!
S čerty nejsou žádné žerty,
však to známe z pohádek:
kde se lidi začnou čertit,
hned se pustí do hádek.

Veselá vlajka na stožáru vlaje,
potok se vlní od hor k rovině,
táta si s dětmi na zahradě hraje,
a máma chová kotě na klíně,
bělostný parník do přístavu pluje,
a po silnici pádí závodník …
Je jasný den. A teplem vyzařuje
svět, nakreslený na chodník.

Vrčí, bručí, vyhrožují,
pak se vrhnou do pranic:
kde se lidi začnou čertit,
nepomůže zhola nic
Není lepší mít se rádi,
hledět na svět zvesela?
Nemalujte čerta na zeď –
namalujte anděla!

Ten svět je šťastný jako malé mrně.
Lidičky, choďte po něm opatrně!
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Spáč na housle
Jan Vodňanský
Houslista nad osminkami
bývá často ospinkaný.
Osminky jsou malé noty,
zvou jej pilně do roboty.

Vraník
Josef Václav Sládek
Můj koníček vraný
Jako malovaný,
hopsa, hejsa, hej,
nožky pěkně zdvíhá,
ušima si stříhá,
hopsa, hejsa, hej!

Už se žíně k strunám vinou,
jasné tóny síní plynou.
Jedna nota, druhá nota
se mu před očima motá.
Hlava padá … a už spinká,
zdá se mu jen o osminkách
A pak i o šestnáctinkách,
o notičkách – o miminkách.

Dlouhá černá hříva
po větru mu splývá,
hopsa, hejsa, hej,
podkovky mu zvoní,
jiskra jiskru honí,
hopsa, hejsa, hej!

Pan dirigent nenápadně
taktovkou ho vyštrachá.
Hned je vzhůru a už ladně
hraje noty od Bacha.

Můj koníčku vraný,
jako malovaný,
hopsa, hejsa, hej
až tě osedláme,
kam se podíváme?
Hopsa, hejsa, hej!

Výlet do Čech
František Nechvátal
Čechy jsou krásné ze všech stran,
S Vltavou, s Prahou, u Hradčan.
Čechy jsou krásné jako skvost,
Když po nich jdeš přes Karlův most.

Rozjedem se v poli
přes hory a doly,
hopsa, hejsa, hej,
rozjedem se letem
Širošírým světem,
hopsa, hejsa, hej!

Čechy jsou krásné každý den,
Když po nich kráčíš k polím ven.
Zvolíš si cestu, změníš směr,
jsou krásné na jih, na sever.

Žet´se rozjedeme,
kam se rozjet chceme,
hopsa, hejsa, hej!Tak, můj vraný koní,
At´si nás kdo honí,
Hopsa, hejsa, hej!

Jdeš vítat slunce na východ,
jsou ještě hezčí, samý plod!
Překročíš Labe na západ
a z tvého srdce kámen spad.
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Konec prázdnin
Marie Tetourová

Brouci na jaře
Zdeněk Svěrák

O prázdninách blízko Metuje
vždycky se mi dobře stanuje.
Rád se dívám na vážky
a jak skoky, překážky
Kobylka si v trávě trénuje.

Ptali se mě brouci, mám-li
potuchu
Kdepak asi jaro může být
Jářku, brouci, jaro máme
ve vzduchu
roztáhněte krovky, pojďte žít.

O prázdninách nemám času moc,
Kamarády zvu na pomoc:
Učím tlouci slavíky
Na stanové kolíky,
Učím lišky dávat dobrou noc.

Kovaříci, tesaříci
ploštice
nelení a sdělení jde dál
Všechny kukly pukly a mně
do kštice zapletl se motýl admirál.
Už to tu bzučí
lítat se učí
tři sta brouků
na palouku

Kdo nevěří, at´ jde mezi násbudeme mít na pasece sraz.
Tam světlušky blikají
morseovku potají
a veverky dávají „ pac“.

I když mají křídla pouze
blanitá
každý se rád z výšky podívá
Nezůstane v koutku sedět ani ta
mandelinka škodlivá.

Kdopak by chtěl o prázdninách víc?
Škoda, že si moudrý kmotr sýc
Přečetl v mém notýsku,
Že je září nablízkuZahoukal a nezbylo z nich nic….

Proč se brouci smějou od ucha k uchu?
Proč si cvrček sedá k housličkám?
To je tím, že jaro máme ve vzduchu
to je tím, že jaro přišlo k nám.

Byl rodič a měl děcko
Zdeněk Svěrák

Je rodič a má děcko
a je to jeho všecko,
spolu žijou, vodu pijou,
jedí chléb a koláče.

Byl rodič a měl děcko,
to bylo jeho všecko,
spolu žili, vodu pili,
jedli chléb a koláče.

A najednou jsi dědou,
máš hlavu celou šedou.
Je to, hochu, k smíchu trochu,
částečně i do pláče.

Ti dva spolu hráli,
když mohli, tak se smáli.
Někdy taky přišly mraky,
tak se dali do pláče.

A století se překulí
a stává se to zas.
Jsi dítě s bílou bambulí

A život s nimi uhání
dál cestou necestou.
To dítě náhle, bez ptaní,
tu stojí s nevěstou.

a pak máš bílý vlas…
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Smutný čmelák
Miloš Kratochvíl
Napsal mladý čmelák včele
„Miluji tě velmi vřele.“

Sedmitečná
Zdeněk Kriebel

Napsal to své vyznání
na list růže pod strání.
Jenže noc a ráno zchladly,
listy zežloutly a spadly.

Nešiko, cos asi psala
že sis kabát pokaňkala?
Půjč si nový od oveček,
vždyť máš na svém sedm teček.

Čmelák bručí: „A co teď?
Jak dostanu odpověď ?“
Všechny listy zničil mráz ,
už není kam napsat vzkaz !

Nikdo ti je neumyje.
Já to znám. Já jich mám…!
A co jsem se holka malá,
pro kaňky už naplakala!
Vím, co řeknu. Řeknu: „Mami,
psala jsem si s verunkami.“

Je podzim, čmelák má smůlu–
včelka už spí ve svém úlu.
Vyzná se jí ze své lásky,
až rozkvetou sedmikrásky.

Jindřich Balík
Běhali zajíci
O pile
Miloš Kratochvíl

Běhali zajíci okolo jedle
a přitom shodili
klobouček bedle.

Žila, byla jedna pila,
co si zuby pokazila.
Copak pila bez zubů
může kousat do dubů?
„Pane zubař, prosím Vás,
já mám v zubu zubní kaz.“
Pan doktor kouká a pak poví:
„Že moc koušeš do cukroví?“
Pila řekla smutným hlasem:
„Máte pravdu, mlsala jsem.“
Pan doktor si vybral dlátka,
vrtačku a vzal to zkrátka.
Už má pila zdravé zuby,
už zas může kousat duby.

Bedla se zlobila:
K soudu Vás dám,
jen se teď koukněte,
jak vypadám.
Kde je můj klobouček,
pryč je má chlouba,
kvůli vám, zajíci,
už nejsem houba.
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