Bücherwurm 2017 aneb jak Ines dobyla soutěž ve čtení německých textů
Bücherwurm (česky Knihomol) je soutěž, která se každý rok koná v Goethe-Zentru
v Pardubicích, v Českých Budějovicích a v Německé knihovně Olomouc. Tato soutěž je určena všem
žákům základních a středních škol, kteří se učí německy. Důležité přitom vůbec není to, jak dlouho se
německy učí, neboť nejde o prověřování gramatických znalostí ani o schopnost komunikace, jako
tomu je při konverzačních soutěžích. Bücherwurm je soutěž v předčítání německých textů a hlavní
roli při ní hrají zejména snaha správně a výrazně německy číst.
Naše škola se této soutěže účastní již řadu let a ani letošní školní rok nebyl výjimkou. Pro rok
2017 byla pro předčítání vybrána kniha „Momo“ (Děvčátko Momo a ukradený čas) od Michaela
Endeho. Žáci, kteří se rozhodli se do soutěže
zapojit, měli přibližně měsíc na přípravu. Ta
probíhala nejen ve škole s pomocí učitelů
němčiny, ale jistě také doma, neboť při
školním kole, které se konalo v pondělí 27.
března 2017 byla porota ve složení Eva
Poborská, Iva Kutnohorská, Iveta Šťastná a
Petr Pokorný mnohdy doslova ohromena
vynikajícími
potěšení

se

výkony.

K našemu

školního

kola

velkému
předčítání

zúčastnilo celkem 14 žáků ze 7. – 9. tříd. Za
celou komisi učitelů německého jazyka bych
rád poděkoval všem zúčastněným, neboť
jejich snaha byla naprosto zřejmá při každé přečtené větě. Náš úkol tedy rozhodně nebyl jednoduchý!
Vybrat mezi čtrnácti výbornými čtenáři ty nejlepší nebylo vůbec snadné, nakonec jsme však
rozhodnout museli. Vítězkou školního kola se stala Ines Werfeli ze 7.A, která se navíc o týden později
vydala

reprezentovat

naši

školu

do

celostátního kola, jež se konalo v GoetheZentru v Pardubicích.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ŠKOLNÍHO KOLA:
1. Ines Werfeli, 7.A
2. Eliška Krpcová, 9.C
Karolína Jeníková, 9.C
Šarlota Kutáčová, 8.B
3. Aneta Karásková, 7.A
4. Barbora Jíchová, 7.A
5. Kateřina Hejňáková, 8.B
6. Matěj Novotný, 7.A
7. Lenka Kopecká, 9.B
8. Michal Kubala, 7.A
9. Jan Kusý, 8.B
10. Josefína Smejkalová, 7.A
11. Jakub Vančík, 7.A
12. Lukáš Lenikus, 7.A
A jak to chodí v Pardubicích?
To se ráno v půl sedmé sejdou na nádraží ti nejlepší, v našem případě TY nejlepší, ze školního
kola. Eliška, která se spolu s Kájou a Šarlotou umístila na děleném druhém místě, s námi bohužel do
Pardubic vyrazit nemohla, proto jsme byly jen tři. Ines, vítězka školního kola, má před sebou cestu do
neznáma, Kája a Šarlota jedou statečně jako doprovod a jsou ochotné v případě potřeby kdykoliv
zaskočit.

Divadlo29

v Pardubicích

není

velké,

je

spíše

komornějšího

rázu.

Když se však zaplní žáky, studenty a
vyučujícími ze čtyř krajů České republiky,
hučí to i tam jako v úle. Tak honem
zaregistrovat, přelétnout rychle očima
program - „Cože?!?! Já jdu na řadu už
PÁTÁ?!“ – Děs v očích Ines. – „To dáš,
aspoň to budeš mít rychle za sebou.
Jdeme si sednout na balkon, tam je
dobrý výhled!“ uklidňují holky.

Při slavnostním zahájení nás v Pardubicích vítá vedoucí Goethe Zentra paní Meißner, která
zároveň představuje i šestičlennou porotu. – „Cože?! V porotě je většina Němců? Budou mi
rozumět?“ – V očích Ines se objevují další otazníky, ale stále se drží velmi statečně! A už přichází první
předčítající, druhý, třetí... „Hmmm, výslovnost nic moc, co říkáte,
paní učitelko? Hmmm, a tenhle čte jak uspávač hadů!“ – nezbytné
komentáře holek. Jednoduché to rozhodně nebude, ale nic není
ztraceno! V naší kategorii čte celkem 18 žáků, převážně deváťáků, jen
sem tam nějaký osmák, za sedmáky je tu snad jen naše Ines. 😊 „Tak
jdi na to, Ines! Zlom vaz!“

Pět minut (daná délka pro každého

soutěžícího) uteče jak nic, Ines čte srozumitelně, klidně, plynule. A po
ní čtou další a další. Polední přestávka, jdeme se najíst (kam jinam,
než do jednoho nejmenovaného oblíbeného řetězce 😊).
Jsme zpět. A je tu vyhlašování. Paní Meißner volá všechny
soutěžící z kategorie 1 na jeviště, chválí je za účast a pečlivou
přípravu a postupně rozdává diplomy a drobné dárečky. Napětí však
stoupá, neboť 15 žáků už svůj diplom má, nyní vyhlašují 3. místo, Ines to není, další otazníky v očích,
2. místo, Ines stále nic, že by...?! Und auf dem 1. Platz : Ines Werfeli, Bedřich – Hrozný – Schule Lysá
nad Labem! „Jooo, je to doma, super, paráda, výborně, Ines! Holky! Šarloto, Kájo, foťte to! Ukaaaž!
1. cena = kniha z perníku? Hustýýý!“ A dál? Nezbytné gratulace od ostatních škol, pár fotek, zavolat
do školy (ne, vlak neujel, ale vezeme si 1. místo!), obléknout se,
a ještě cestou ven slyšet: „...hele, holky z Lysý! Byly jste dobrý,
gratulujeme!“ A kam se půjdeme podívat? Vlak nám jede za
hodinu...
Gratulací není nikdy dost, proto bychom nyní ještě
jednou rádi poblahopřáli Ines ze 7.A ke skvělému úspěchu,
kterým jistě přispěla i k tomu, že bude mít naše škola v rámci
soutěže Bücherwurm stále dobré jméno! Děkujeme však všem
našim žákům, kteří se nebáli a zapojili se. Těšíme se zase za rok!
Za ZŠ Bedřicha Hrozného zapsali Eva Poborská a Petr
Pokorný
Fotografie: Petr Pokorný, Karolína Jeníková (9.C)

