Školní kolo Konverzační soutěže v angličtině 2020
Ve středu 22. ledna proběhlo školní kolo Konverzační soutěže v angličtině kategorií
VG II.B a G III.A, které se v tomto kole letos celkově zúčastnilo 25 vybraných
studentů.
V celostátním systému došlo k odklonění studentů nižších a vyšších gymnázií od
stejně starých studentů základních škol a ostatních středních škol. Nově byla také
zrušena kategorie pro studenty s rozšířenou možností studia angličtiny (např.
studenti bilingvních škol v angličtině či s pobyty v zahraničí).
Ve obou „gymnaziálních“ kategoriích se soutěžilo v písemné a ústní části. Písemná
část kromě poslechu obsahuje i práci s anglickým textem. Kategorie VG II.B (1.- 2.
ročník GPB) si musela poradit s testem úrovně B2 SERRJ (mezinárodní zkoušky
Cambridge FCE) a studenti 3.-5. ročníků GPB z kategorie G III.A si vyzkoušeli test
úrovně C1 SERRJ (mezinárodní zkoušky Cambridge CAE).
V ústní části si soutěžící všech kategorií museli poradit s disciplínami „řešení
situace“ a „monolog na vylosované téma“. Soutěžící museli spontánně reagovat na
nelehké úvahové otázky, které jim zadával rodilý mluvčí, lektor a člen poroty Callum
Hill.
Ze školního kola vzešli dva vítězové, kteří budou reprezentovat naši školu
v okresním kole této soutěže, které se koná 18.2. 2020 na SVČ Klíč. A kdo ze
soutěžících podal letos nejlepší výkony?

Kategorie VG II. B

1.-2. ročník (13 soutěžících, max. 54 bodů)

1. Yannick Rokyta , 2.B (47.5 b)
2. Adéla Plachá, 2.A
(47 b)
3. František Skalka, 2.B (45 b)
4.-5. Jana Vývodová , 2.B a Julie Smolová, 2.C (41.5 b)
6. Vojtěch Mohyla, 1.B (40.5b)

Kategorie G III. A

3.-5. ročník (12 soutěžících, max. 52 bodů)

1. Kryštof Mec, 5.C (43.5 b)
2. Nikita Kiszková, 5.B (42.5 b)
3. Matěj Minarčík, 3.C (41.5 b)
4. Michaela Furmánková, 4.B (41 b)
5. Mikuláš Nalepa, 5.C (39 b)
6. Kateřina Chvostková, 5.B (38.5)

Kategorie VG II.B :
Vojtěch (6.), Julie (4.-5.), Adéla (2.), František (3.), Yannick (1.) a Jana (4.-5.)

Kategorie G III.A : porotce Callum Hill, Kryštof (1.), Nikita (2.), Matěj (3.)
Za PK AJ Iva Jurenková

