Školní kolo Konverzační soutěže v angličtině
Ve středu 9. ledna proběhlo školní kolo Konverzační soutěže v angličtině kategorií
II.B , III.A a III.B, které se v tomto kole letos celkově zúčastnilo 31 studentů.
V letošním roce soutěž dle celostátních propozic zaznamenala několik změn
v pravidlech a obsahu soutěže. Ve všech kategoriích se soutěžilo v psané části, která
kromě poslechu nově obsahuje i práci s anglickým textem. Kategorie II.B a III. B si
musely poradit s testem úrovně B2 SERRJ (mezinárodní zkoušky Cambridge FCE) a
studenti 3.-5. ročníků z kategorie III.A si vyzkoušeli poslech úrovně B2-C1 a práci
s textem úrovně C1 SERRJ (mezinárodní zkoušky Cambridge FCE a CAE).
V ústní části si soutěžící všech kategorií nově museli poradit s disciplínou „spontánní
monolog na vylosované téma“. Čekaly je nelehké úvahové otázky, které jim zadávala
naše rodilá mluvčí a členka poroty Juliana Smith (3.A, roční pobyt na našem
gymnáziu v rámci programu Rotary klubu). Juliana se stala nejen příjemným
zpestřením soutěže samotné. Studentům nejmladší kategorie Juliana po soutěži
poskytla zpětnou vazbu formou individuální konzultace, aby jim konkrétně poradila,
co by na svém ústním projevu mohli do budoucna dál vylepšit.
Ze školního kola vzešli tři zástupci, kteří budou reprezentovat naši školu v okresním
kole této soutěže, které se koná 11. 2. 2019. A kdo ze soutěžících podal letos nejlepší
výkony?

Výsledky školního kola Konverzační soutěže
v angličtině 2019
Kategorie II. B
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.-2. ročník (13 soutěžících, max. 53 bodů)

Mario MIČULKA (2.B)
Yannick ROKYTA (1.B)
František SKALKA (1.B)
Štěpánka Vidláková (2.B)
Jakub Dobeš (2.B)
Adéla Plachá (1.B)

43.5 bodů
43 bodů
40 bodů
38 bodů
37.5 bodů
37 bodů

Kategorie III.B žáci s rozšířenou možností studia AJ – pobyty v anglicky mluvících
zemích, bilingvní školy s výukou v angličtině (1 soutěžící, max. 53 bodů)
1. Jakub ČMIEL (1.C)

44.5 bodů

Kategorie III. A

3.-5. ročník (17 soutěžících, max. 52 bodů)

1. Dominika BÁRTOVÁ (5.B)
2. Michaela FURMÁNKOVÁ (3.B)
3. Veronika KALÁBOVÁ (5.B)
4. Ondřej Hrůzek (4.A)
5.-6. Eliška Macháňová (3.B)
5.-6. Mikuláš Nalepa (4.C)

47.5 bodů
43.5 bodů
42.5 bodů
42 bodů
40 bodů
40 bodů

Děkujeme všem studentům za skvělé výkony a vítězům přejeme hodně štěstí ve
vyšších kolech této soutěže.
Za PK AJ
Mgr. Iva Jurenková

Kategorie II.B
František Skalka (3.), Yannick Rokyta (2.), Mario Mičulka (1.)

Kategorie III.B
Jakub Čmiel (1.)

Kategorie III.A
Veronika Kalábová (3.), Dominika Bártová (1.), Michaela Furmánková (2.)

Naši nejmladší soutěžící (kategorie II.B)

THE END

