
Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko sa vzhľadom na 

nepriaznivú epidemiologickú situáciu uskutočnilo podľa kategórií 

– každá kategória samostatne. 

Dňa 25. novembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo súťaže 

v II. kategórii. Žiaci z triedy 4. A a 5. A predniesli  krásne 

povesti, ktoré mali pripravené. Zo štvrtákov to boli žiaci Anetka 

Hriciková, Silvika Feketeová, Simonka Maďarová, Aďka 

Pajtašová, Leo Ujházy a Maxim Hrabský.  Z piatakov prednášali 

Karin Dragošeková, Marek Baranec, Zitka Balogová, Patrik Holiš, 

Tomáš Vaško 

a František 

Vinclér. Odzneli rôznorodé povesti 

a žiaci podali skvelé výkony. Porota to pri 

rozhodovaní mala veľmi ťažké. Zvíťaziť 

však môže len jeden. Všetci súťažiaci si 

zaslúžia veľké poďakovanie za ich 

prednes, ochotu a  aj za ich čas, ktorý 

venovali nácviku a príprave.  

2. kategória 

1.miesto:   Patrik Holiš 5.A 

2.miesto:  Silvika Feketeová 4.A   

                 Leo Uházy 4.A 

3.miesto:  Simonka Maďarová 4.A  

       Tomáš Vaško 5.A 
 

 

Dňa 7. decembra 2021 sa do tejto súťaže  

zapojili žiaci 1. stupňa – 2. a 3. ročník – 1. kategória - 

najprv v triednom kole a víťazi postúpili do školského 

kola. 

Rešpektujúc všetky covidové opatrenia súťažiaci 

predniesli krásne a zaujímavé povesti z rôznych kútov 

našej vlasti. Diváci mali pekný zážitok a dozvedeli sa 

nové poznatky z našich dejín. Porotu, ktorá pozorne 

počúvala jednotlivé prednesy tvorili p. učiteľky                           

D. Kenderková, G. Kačová         a D. Kujbušová. 

Porota mala náročnú úlohu, lebo sily boli veľmi 

vyrovnané. Prinášame vám výsledky: 

 



1. kategória 

1. miesto Lara Sučová  3.A  

1. miesto Šimon Fekete 2.A 

2. miesto Emma Volčková 2.A 

2. miesto Laura Jacková 3.A 

3. miesto Denis Sajko 3.B 

3. miesto Lukáš Beneš 3.B 

Ostatní súťažiaci dostali diplom za účasť v školskom kole prednesu povesti: Laura 

Geletková, Matúš Maďar, Vanesa Vašková, Stela Baranová, Ema Budaiová. 
 

Piatok 14. januára 2022 sa uskutočnilo 

školské kolo súťaže v prednese povestí 

Šaliansky Maťko – 3. kategória. 

     Súťažilo 8 žiakov, z toho 1 chlapec a 7 

dievčat.  Výber povestí bol naozaj pestrý. 

Zazneli najmä povesti o Jánošíkovi, 

Skamenenej mladuche, Studňa lásky či 

Súľovská povesť. Každý so zatajeným dychom 

načúval hlasu povestí svojich protivníkov a 

zároveň sa snažil predniesť tú svoju povesť čo 

najlepšie.  

     Napriek výborným výkonom vyhrať nemôže 

každý. A preto sa porota v zložení Mgr. Eva 

Martinková a PaedDr. Martina Hriciková rozhodla takto: 

3. kategória 

1. miesto Šimon Domaracký 6. A 

2. miesto  Saskia Lazorová 6. A 

3. miesto  Viktória Kremeňáková 7.A, Natália Kseňaková 6.A 

Všetci žiaci boli odmenení diplomom a sladkou maškrtou.   

 

Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme im 

veľa šťastia v okresnom kole. 
 


