GaňovaTarnava

Deň, keď žiaci súťažia v prednese poézie a prózy je pre nás
vždy sviatkom. Tak to bolo i dňa 31. marca 2015, keď sa
v priestoroch átria Spojenej školy v Rudňanoch uskutočnilo
školské kolo Gaňovej Tarnavy. Svojím umeleckým prednesom
sa tam prezentovalo 19 žiakov z 1. i 2. stupňa v troch
kategóriách. V 1. kategórii súťažili žiaci 1. – 3. ročníka.
Poéziou zabodovala najviac Anna Pokutová z 3. A triedy, na
druhom mieste sa umiestnil František Horváth z 3.B a tretie
miesto obsadil Rastislav Horváth z 2.B.V druhej kategórii, kde
súťažili žiaci 4. -6. ročníka v poézii 1. miesto nebolo udelené,
na 2. mieste sa umiestnil Vasiľ Horváth z 5.C a na 3. mieste
Eduard Girga 4.B. V kategórii próza 1. priečku obsadil Dávid
Tulej 6.A, na 2. mieste sa umiestnila JesikaTulejovázo 4.A

a 3. miesto patrilo Oskárovi Červeňákovi taktiež zo 4.
A triedy. 3. kategória bola vyhradená pre žiakov 7.-9. ročníka,
kde v próze súťažila jedna žiačka a to Želmíra Horváthová zo
7. A triedy a tá svojim prednesom zaujala porotu a získala 1.
miesto. Umiestnenie v poézii bolo nasledovné : 1. miesto
Tatiana Horváthová 7.C, 2. Miesto Nikola Boráková 7.C a 3.
miesto patrilo Lýdii Horváthovej zo 7.C triedy. Čestným
uznaním za prednes bol ocenený Urban Horváth zo 6. triedy ,
ktorí sa vzdeláva podľa osnov a plánov B variantu. Žiaci, ktorí
sa umiestnili na prvých priečkach ako i žiak B variantu,
postúpili na krajské kolo , ktoré sa uskutočnilo 16. apríla 2015
v Spojenej škole J. Fabiniho v Spišskej Novej Vsi.
Sprievodnou aktivitou krajského kola bola i výtvarná súťaž na
témy: SOVY, ÚSMEV KLAUNA, LESNÁ
VÍLA,
KAMARÁT a nechýbala ani biblická téma EDENOVA
ZÁHRADA. Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 22 škôl a bolo
zaslaných 115 prác. V tejto silnej konkurencii sme získali 1.
a 2. miesto a to maľbou na plátne žiaka Jozefa Horvátha z 8.
A triedy a kresbou žiaka Ernesta Horvátha zo 4. C triedy. Naša
žiačka Tatiana Horváthová vo svojej kategórii obsadila 3.
miesto. Teší nás, že práca učiteľov nie je zbytočná a že sa naši
žiaci prezentujú na súťaži, kde prednášať v slovenskom jazyku
je samozrejmosťou, že to zvládnu na výbornú a dokonca, že
priečka umiestnených patrí aj im. Už teraz sa tešíme na ďalší
rok.
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