Úspěch v okresním kole olympiády v českém jazyce
Na sklonku ledna nového roku se vybraní žáci zúčastnili okresního kola olympiády v českém
jazyce, dva z nich svou účast korunovali mimořádným úspěchem, tedy i postupem do krajského
kola.
Vendula Veselková, 2. C, obsadila s 41 body 1. místo v kategorii I.
Kryštof Mec, 4. C, obsadil s 43 body 3. místo v kategorii II.
Na Čechoslávii, planetě blažených češtinářských duchů a v domově Svatopluka Čecha, by oba
byli zajisté opěvováni, do výše by byl vynášen um, s jakým si poradí nejen s úkoly
mluvnickými, ale i stylistickými, a zřejmě by již byli zajištěni pro zbytek svého života, nebo
by mohli čerpat alespoň tučné tvůrčí a badatelské stipendium, ale na planetě Česko, kde všichni
tak nějak česky umíme, se tyto naše dvě jazykové hvězdy musejí spokojit pouze s vyjádřením
díků od členů předmětové komise jazyka českého. Snad nemluvím jen za sebe, když řeknu, že
nám jejich výkon dodal tolik potřebnou energii do dalšího pedagogického snažení. Vendulo
a Kryštofe, děkujeme!
Za PK ČJ
David Polčák

Krajská přehlídka sólové recitace
V pátek 26. dubna 2019 se v ostravském středisku volného času Korunka konalo krajské kolo v sólové
recitaci. Jelikož jednotliví účastníci musí projít výběrem oblastních a okresních kol, rozdíly mezi nimi se
výrazně stírají a sami organizátoři tuto akci vzhledem k úrovni představovaných textů nevidí striktně
jako soutěž, ale spíše jako přehlídku či malou kulturní akci.
Po vítězství v okresním kole naši školu v nejvyšší kategorii reprezentovala Jana Jurenková z 2. B
s úryvkem z knihy Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně. I když na postupové umístění nakonec
nedosáhla, svou interpretací si dokázala získat naprostou pozornost publika a také porotci
v závěrečném hodnocení ocenili jak výběr výjimečného textu, tak Janino vypravěčské umění.
Jance Jurenkové tedy velmi gratulujeme, děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme hodně
štěstí v dalších soutěžích.
Za PK českého jazyka a literatury Pavla Mazochová

