7. dubna 2016

Soutěž v předčítání německých textů - Bücherwurm 2016
Bücherwurm (Knihomol) je soutěž pořádaná Goethe-Institutem, do které se naše škola
zapojuje pravidelně každý rok. Co soutěž obnáší? Úlohou účastníků soutěže je přečíst krátký úryvek
z německého textu s pokud možno co nejlepší výslovností a výrazným přednesem. Zkrátka číst tak, aby
se ostatní nenudili, aby poslouchali, aby je příběh zaujal.
Pro rok 2016 byla vybrána kniha „Spiegelkind" (Za zrcadlem) od Aliny Bronsky, kterou do
češtiny přeložila Tereza Pecková. Bronsky patří k nejvýznamnějším mladým německým spisovatelkám.
"Spiegelkind" je jejím třetím románem, fantastickou antiutopií mezi "krásným novým světem" a
příběhem o dospívání.
Soutěžící dostali od svých učitelů němčiny text s dostatečným časovým předstihem. Kromě
německého textu obdrželi také kopii českého překladu, neboť text byl vzhledem k úrovni znalostí žáků
na základní škole dosti náročný. S potěšením musíme konstatovat, že náročný text naše žáky neodradil.
Naopak! Každý si vybral dvě stránky textu, které se mu zdály býti nejpřijatelnější, a postupně se jimi
začal ‚prokousávat‘. Díky spolupráci se spolužáky a s učiteli se postupně čtenářské a výslovnostní
dovednosti zlepšovaly a zlepšovaly, což bylo opravdu znát!

V úterý 29. března 2016 proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnilo celkem sedm žáků
z osmých ročníků. Porota ve složení Eva Poborská a Petr Pokorný čtenářské výkony žáků posoudila a
po pečlivém zvážení rozhodla, že jako reprezentantku školy do celorepublikového kola vyšle Elišku
Krpcovou z 8.C.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ŠKOLNÍHO KOLA:
Pořadí Jméno, třída
1.

Eliška Krpcová, 8.C

2.

Karolína Košťálová, 8.A

3.

Lenka Kopecká, 8.B

4.

Karolína Jeníková, 8.C

5.

Martina Rechtigová, 8.B

6.

Pavlína Jehličková, 8.B

7.

Šimon Chaloupka, 8.B

Celorepublikové kolo se konalo ve středu 6. dubna 2016 v Pardubicích. Elišku jeli na finále
soutěže podpořit spolužáci, kteří se účastnili školního kola. Eliška reprezentovala naši školu
v prostorech pardubického divadla EXIL jak nejlépe mohla, za což ji moc a moc děkujeme. V celkovém
pořadí se umístila mezi žáky základních škol na krásném 10. místě.
Všem soutěžícím děkujeme za snahu a píli, kterou věnovali přípravě. Věříme, že tato zkušenost
bude pro zúčastněné motivací do příštího roku. Už teď se moc těšíme!
Za organizátory a účastníky soutěže zapsal Petr Pokorný

