Finále soutěže Bücherwurm 2019
Ve středu dne 24. dubna 2019 se vybraní žáci německého jazyka Eliška Voříšková, Jeroným Kutáč
a Theodor Fajmon vydali s paní učitelkou Smejkalovou směr Goethe-Zentrum Pardubice, kde se
v Divadle 29 konalo finále německé čtenářské soutěže Bücherwurm 2019. Jedná se o předčítání
německých textů s důrazem na výslovnost a vlastní prezentaci.
Atmosféra v průběhu soutěže byla neuvěřitelně přátelská. Celé divadelní publikum fandilo každému
soutěžícímu. Soutěž jako taková je rozdělena do 6 kategorií. Vystoupení na divadelních prknech
pardubického divadla obnáší neuvěřitelnou dávku odvahy a chuť porvat se s vlastní trémou.
Pořadí bylo přiděleno odbornou porotou podle zvolené kapitoly.
A jak že to celé dopadlo? Báječně! Konečné umístění naší reprezentantky Elišky Voříškové jsme se sice
přímo na místě nedozvěděli, ale odjížděli jsme s tím, že se Eliška umístila v první polovině všech
zúčastněných, což už pro nás samo o sobě znamenalo opravdu skvělý úspěch. A večer pak přišlo veliké
překvapení… když přišla výsledková listina, dozvěděli jsme se, že Eliška skončila NA ÚŽASNÉM
ČTVRTÉM MÍSTĚ!!! Z celkových 200 bodů, které mohla od poroty získat, si na své konto připsala 165.
Eliško, klobouk dolů! Patří Ti obrovská gratulace! ☺
Elišku v průběhu soutěže doprovázelo magické zaklínací číslo 5, které se tedy nakonec ukázalo býti
šťastným. ☺ Elišce a klukům spolubojovníkům – Jeronýmovi a Theodorovi přejeme do dalších let
mnoho úspěchů. Theodor prohlásil, že se do toho příští rok obuje a vyhraje soutěž na celé čáře.
Budiž mu to přáno. Tak ho chytíme za slovo, třeba se mu podaří ulovit zlatou medaili. ☺ Připomeňme
si však, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. ☺ A co vy ostatní? Přidáte se k této odvážné trojce
a zkusíte za rok také zabojovat o ty nejvyšší příčky?!
S nadšenými a motivovanými žáky německého jazyka se budeme těšit příští rok. Věříme, že se o nějaký
ten krůček a zkušenosti posuneme blíž k vysněnému cíli.
Za PK NJ ZŠ B. Hrozného zapsala Martina Smejkalová

