Tři kola Olympiády v německém jazyce
Rok s rokem se sešel a opět se roztočila kola každoročního klání v německé konverzaci. Soutěžili jsme
v kategorii nižších ročníků gymnázií, tedy II. B, a rovněž v kategorii III. A, která je určena pro studenty
3. až 5. ročníku. Počet let výuky němčiny se nepočítá, maturanti do soutěže nemohou, platí pouze
kritérium, kterou třídu student navštěvuje.
Pro školní kolo byly vytipovány 2 skupiny němčinářů, u nichž jsme spatřovali největší potenciál pro
dobré výsledky. Ve vyšší kategorii soutěžili studenti 4. B, kteří plnili úkoly nejrůznějšího
charakteru. Byl hodnocen jejich ústní projev, slohové dovednosti, gramatické znalosti a poslechové
kompetence. V celkovém součtu bodů získali studenti tato umístění:

1. místo – Jiří Scheyer
2. místo – Nikol Klegová a Alena Kročková
3. místo –Zuzana Chládková
V kategorii II. B se do soutěže zapojila skupiny studentů ze třídy 2. A . Charakter úkolů byl
podobný jako již u zmíněné vyšší kategorie. Celkové umístění studentů bylo následující:

1. místo – Kristýna Baierová
2. místo – Andrea Kaňoková
3. místo – Zuzana Pitrunová a Kateřina Polášková
Vítězové školního kola postoupili do únorové okresní Olympiády v německém jazyce, která se
konala na půdě Volnočasového střediska Klíč ve Frýdku - Místku, a musíme konstatovat, že obstáli se
ctí. Absolvovali úkoly jako poslechový text, popis obrázku, řešení situace a dialog s porotou na
vylosované téma. Jiří Scheyer si odnesl pěkné 3. místo, kdy ho od druhé příčky dělilo pouhého půl
bodu, a Kristýna Baierová obsadila ve své kategorii místo první, což znamenalo postoupení do kola
krajského.

Nastala tedy další fáze přípravy a 19. března jsme se vypravily do ostravského Klíče reprezentovat GPB
v krajském kole. Zde soutěží už pouze vítězové okresních kol, konkurence je samozřejmě velmi silná
a soutěžní úkoly jsou také mnohem náročnější. Atmosféra je pokaždé napjatá až do posledního
okamžiku. Nevěřily jsme téměř svým uším, když bylo vyhlášeno 1. místo v kategorii II. B a uslyšely
jméno Kristýna Baierová.

Je to nádherný úspěch a Kristýna si za dosavadní píli zaslouží velkou pochvalu a taktéž blahopřání za
krásné umístění! Tímto výsledkem postupuje do kola celostátního a my jí budeme přát hodně štěstí!
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