Jihočeský zvonek
Zpěváci naší školy absolvovali dosud 3 soutěžní postupová kola. Nejdříve mezi sebou poměřili své
pěvecké umění žáci naší školy. Soutěž proběhla 6. února za účasti 45 dětí. Ti nejúspěšnější pak
reprezentovali naši školu v okrskovém kole ve Vimperku, které se uskutečnilo 27. března.
Reprezentace to byla vskutku velice úspěšná, všichni naši zpěváci získali diplomy za umístění mezi
nejlepšími.
Mezi nejmladšími zpěváky – žáci 1. – 3. ročníku – získali 1. místo Anna Járková a Daniel Bláhovec, na
2. místě se umístila Kristýna Krátká, všichni ze 3. třídy.
Od kategorie 4. – 5. ročníku již nejlepší mohli postoupit do okresního kola. To podařilo všem třem
našim soutěžícím, kteří získali postupové 1. místo, a to Veronika Kubišová ze 4. třídy a Marie Járková
se Žanetou Mrázovou z 5. třídy. Tyto dvě zpěvačky ještě získaly 1. místo s postupem ve dvojhlasu.
V kategorii 6. – 7. ročník zazpívala z naší školy pouze Lenka Mašková, která se umístila na 2. místě.
Mezi nejstaršími zabojovaly Daniela Hadravová a Eliška Turková. Obě byly úspěšné a postoupily z 1.
místa . V této kategorii vystoupila ještě 2 naše dua – Lenka Mašková s Eliškou Turkovou získaly 2.
místo a Lenka Mašková s Danielou Hadravovou skončily 3.
Ve středu 24. dubna proběhlo v Prachaticích okresní kolo. Naši zástupci byli opět velice úspěšní a
získali cenná umístění. Veronika Kubišová za své vystoupení získala krom 1. místa i postup do
krajského kola. Skvělé 1. místo získala i Marie Járková. Všichni ostatní si přivezli diplomy za krásná 2.
místa – Žaneta Mrázová v sólu, duo M. Járková se Ž. Mrázovou, taktéž nejzkušenější Daniela
Hadravová a Eliška Turková.
Za předvedené výkony a vzornou reprezentaci školy ve Vimperku i v Prachaticích zaslouží všichni naši
žáci velikou pochvalu. Veronice Kubišové navíc budeme držet pěstě v krajském kole, které proběhne
16. května ve Strakonicích.

