ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE
Výzvu utkat se s českým jazykem a ověřit si své vědomosti a jazykový cit přijalo
v letošním roce kolem 60 studentů naší školy.
Olympiáda má dvě části – jazykovou a slohovou. Kdo vyšel jako vítěz tohoto
pomyslného souboje v letošním roce?
Za I. kategorii vysíláme do okresního kola soutěže studenta Thomase Hlavačku.
Z II. kategorie postupují do dalšího kola dva studenti, a to Adam Vavrečka a
Lucie Plesníková.
Blahopřejeme a přejeme vítězům mnoho štěstí v okresním kole, které bude
probíhat 1. února ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Za PK českého jazyka Radmila Vaňková

Postupujeme do krajského kola Olympiády v českém jazyce

Děkujeme studentům našeho gymnázia, kteří se zúčastnili 1. února 2017
ve Frýdlantu nad Ostravicí okresního kola Olympiády v českém jazyce.
Účast byla důstojná i úspěšná, student Adam Vavrečka se umístil na krásném
3. místě ve II. kategorii a postupuje do krajského kola této soutěže.
Blahopřejeme!

Za PK českého jazyka R. Vaňková

V pondělí 3. 4. 2017 proběhlo v Ostravě krajské kolo
Olympiády v českém jazyce

Adam Vavrečka, student 3. A, se umístil v silné konkurenci starších studentů
z ostatních středních škol v krajském kole na pěkném 6. místě.
Za reprezentaci školy Adamovi děkujeme.
¨

Za PK ČJ Radmila Vaňková

Cena Bronislavy Müllerové pro studentku Lenku Lahnerovou

V pátek 7. dubna 2017 se v Moravském zemském muzeu v Brně uskutečnilo slavnostní předávání
Ceny Bronislavy Müllerové, kterou udělila Vzdělávací nadace Jana Husa za studentskou esej na téma
Svoboda slova. Východiskem eseje se stalo samostatné porozumění úryvku textu Condorceta.
Slavnost se konala pod záštitou JUDr. Pavla Rychetského, předsedy Ústavního soudu, mezi čestnými
hosty byla i Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv.
V letošním ročníku bylo vybráno a oceněno pět literárních prací z příspěvků studentů středních škol
z celé republiky.
Jedním z těchto laureátů se stala Lenka Lahnerová, studentka třídy 6. A našeho gymnázia,
která zpracovala esej na téma Uvězněná přirozenost aneb Svobodná slova v zajetí.
Ke krásnému umístění Lence blahopřejeme!
R. Vaňková
…………………………………………………………………………………………………………………
http://www.vnjh.cz/cena-bronislavy-muellerove/cena-bm-minule-rocniky/rocnik-20162017/

