
Krajské kolo recitačnej súťaže Gaňova Tarnava 

 

Dňa 12. apríla 2017 už po dvanásty krát  privítali učitelia  Spojenej  školy 

v Spišskej Novej Vsi recitátorov z celého kraja nádherným úvodným 

slovom a programom, v ktorom vystúpili ich  žiaci. Do poroty zasadli 

ostrieľaný recitátor, prozaik, spisovateľ, všetci  so zvučnými menami a to:  

Mgr. Júlia Čurillová,  PaedDr. Štefan Šimko a p. Ján Petrík. 

Zodpovednosť bola veľká, aj tréma bola, takže všetko bolo v poriadku. 

Po rozdelení do kategórií sa privítaním  recitátorov predsedami poroty 

začala prehliadka prednesu poézie a prózy. Nádherné texty, krásna 

intonácia, oduševnenosť – to boli hlavné atribúty malých recitátorov. 

Musíme konštatovať, že úroveň tejto súťaže z roka na rok rastie a my len 

čakáme, ako ďaleko sa až posunie. Dôležitá je i pomoc a príprava detí, 

ktoré sa jej zúčastňujú,  ich učiteľmi, lebo bez nich by táto prehliadka 

nebola prehliadkou. Je vidieť, že sa žiakom venujú s veľkým úsilím 

a vkladajú do toho veľa snahy, námahy, lásky a tvorivosti. Na 

tohtoročnom „derby“ sa zúčastnilo približne 60 recitátorov a konkurencia 

bola silná a veľká. Ale naši žiaci opäť zabojovali a dokázali svoje kvality. 



V 1. kategórii sa Janko Hlaváč umiestnil na 2. mieste   so svojou prózou  

a Vasiľ Horváth si v 3. kategórii poézie  vybojoval 1. miesto a tak si 

zabezpečil i postup na celoslovenské kolo , ktoré sa uskutoční 17. mája 

opäť v Spišskej Novej Vsi. Pedagogický doprovod žiakom našej školy 

robila PaedDr. Katarína Imrichová, ktorá bola prizvaná i do poroty a Mgr. 

Katarína Kandráčová. Sprievodnou akciou prednesu bola i výtvarná 

súťaž, do ktorej sa zapojilo 20 škôl s 98 prácami. Práca Miloša Horvátha  

z našej školy  na tému Babylonská veža bola ocenená 1. miestom . 

Zážitkov a dojmov z tejto úžasnej  slávnosti hovoreného slova bolo veľa, 

držíme prsty Vasiľovi, aby dôstojne reprezentoval našu školu na 

vrcholnom podujatí a my sa už teraz tešíme na ďalší ročník.  

Dovidenia o rok Gaňova Tarnava !         Mgr. Katarína Kandráčová 

       

 

   

 





 


