
Pěvecká a výtvarná soutěž Butovická hvězdička 

Dne 28.3. proběhla pěvecká a výtvarná soutěž Butovická hvězdička, která se konala 

v Základní škole Studénka, Butovická. Celkově se soutěže zúčastnilo 8 dětí z naší školy. Dvě 

žákyně reprezentovaly školu ve zpěvu a 6 žáků pak ve výtvarné části. Této soutěže se 

zúčastnily školy z blízkého okolí Studénky a konkurence byla nemalá. Celkově jsme si přivezli 

hned 3 vítězství! Více než o vítězství však šlo o to, abychom si soutěž užili, vyzkoušeli podat 

výkon i v cizím prostředí, a získali tak cenné zkušenosti. 

 

 

  

Pěvecká soutěž měla celkově 3 kategorie. V první kategorii soutěžily děti 1. ročníku, 

v druhé kategorii 2. a 3. ročníku a v třetí kategorii si zazpívali žáci 4. a 5. ročníku. Pěveckou 

soutěž reprezentovala z 1. třídy Klára Kocmichová a ze 3. třídy Nela Pavlicová. Tyto žákyně 

byly vybrány na základě školního kola pěvecké soutěže, které se konalo v únoru. Klárka i Nela 

se zde umístily na prvním místě. V soutěži Butovická hvězdička se Klárka s písní  

Není nutno umístila na prvním místě ve své kategorii. Tímto jí ještě jednou gratulujeme! Obě 

dívky si zaslouží velké díky za reprezentaci školy. 

         

 

 

 

 

 

 

 



 Výtvarná soutěž měla rovněž 3 kategorie. Opět byla první kategorie určena pro 

prvňáky, druhá pro 2. a 3. ročník. Ve třetí kategorii pak byli malíři z 4. a 5. ročníku. Naši školu 

reprezentovala Irena Krajíčková a Josefína Sedláková z 1. třídy, dále Eliška Roláková z 2. třídy, 

Anna Tafijiv ze 3. ročníku a Dominik a Filip Trčkovi z 5. ročníku. Žáci pomocí temperových 

barev měli vytvořit malbu, která vystihne téma „Máme rádi zvířata“. Do práce se dali všichni 

účastníci s vervou a podobu cca jedné hodiny vytvářeli osobité obrázky. Porota ocenila pak 

výtvor Josefíny Sedlákové, která namalovala červenou pandu - 3.místo ve své kategorii a 

Dominika Trčky, který namaloval papouška - 2.místo ve své kategorii. Oběma žákům 

gratulujeme! Opět je však na místě poděkovat všem zúčastněným za reprezentaci školy. 

Děkujeme a jen tak dále!    
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