Pojedeme do okresního kola Olympiády v českém jazyce
Školní kolo letošní Olympiády v českém jazyce mělo rekordní počet zájemců, takže probojovat se
v konkurenci na příčky nejvyšší nebylo jednoduché. Uvidíme, jak nás trojice studentek, které dosáhly
nejvyššího počtu bodů, bude reprezentovat dále. Okresní kolo soutěže proběhne
na Gymnáziu ve Frýdlantě nad Ostravicí, ul. TGM. dne 8. února 2016.

Barboro Genserová, Aničko Kačmaříková, Kláro Kurilová,
přejeme Vám hodně štěstí v okresním kole!

(Fotografie z ústředního kola soutěže)

Za PK ČJ Radmila Vaňková

V okresním kole Olympiády v českém jazyce máme své vítěze!
Ani v letošním roce neodešli studenti našeho gymnázia z okresního kola této soutěže
s prázdnou.
Ve II. kategorii dosáhla na stupeň nejvyšší studentka 6. B Barbora Genserová.
Novým želízkem v ohni, kterému budeme přát štěstí v krajském kole, je Klára Kurillová
z 2. A, která postupuje do krajského kola soutěže z 2. místa za I. kategorii.
Poděkování patří i studentce 5. C Anně Kačmaříkové, která se umístila na pěkném
4. místě.
Milé bohemistky, přejeme vám do dalšího kola mnoho invence a štěstí!

Za PK českého jazyka Radmila Vaňková

ÚSPĚCH V KRAJSKÉM KOLE OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE!
V pondělí 11. dubna 2016 se naše dvě studentky Barbora Genserová (6. B)
a Klára Kurillová (2. A) vydaly do Ostravy na náročnou cestu k obhajobě svých
znalostí v krajském kole Olympiády v českém jazyce.
Jak vše dopadlo?
Klára se umístila na krásném 3. místě a postupuje do ústředního kola této soutěže.
V náročné konkurenci studentů středních škol z celého kraje dosáhla Barbora
pěkného 7. místa. Oběma studentkám blahopřejeme.

„…když jsme dorazili na místo, organizátoři nás pozvali do velkého sálu, kde soutěžila jak první,
tak i druhá kategorie. Paní porotkyně nás seznámila s pravidly a stihla také pobavit celý sál svými
vtipnými odpověďmi na otázky jedné ze soutěžících. Následovaly dvě hodiny psaní, přemýšlení a
tvoření…“ (Klára)

Za PK českého jazyka Radmila Vaňková

Úspěch v obvodním kolě rěcitacní soutěžě
9. února 2016 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže 45. ročníku celostátní přehlídky
dětských recitátorů, kterou pořádá středisko volného času Klíč.
Do obvodního kola postoupili tři finalisté z řad nejmladších studentů:
Lucie Vojáčková (1. C)
Mikuláš Nalepa (1. C)
Zuzana Fellerová (2. B)
V konkurenci 16 soutěžících se v obvodním kole prosadil Mikuláš Nalepa a postupuje do
okresního kola.
Děkujeme všem zúčastněným a držíme palce do dalšího postupu.

Mgr. Michaela Nyczová

