Úspěch v okresním kole Konverzace v anglickém jazyce
2015
V letošním okresním kole Konverzace v anglickém jazyce vybojovali studenti
Gymnázia Petra Bezruče krásná leč trochu nevděčná druhá místa v obou
kategoriích, která u nich udělala náhradníky pro kolo krajské, do kterého postupuje
pouze vítěz každé kategorie:
Kategorie IIB (nižší gymnázia):
2. místo Dominika Bártová, 1.B
Kategorie IIIA (střední školy):
2. místo Pavel Pospěch, 5.C
Konkurence v této soutěži je rok od roku větší. Soutěžící si museli úspěšně poradit
kromě ústní části i s náročnými poslechovými testy na úrovni B2 (mladší kategorie) a
C1 (starší kategorie), což ti nejlepší zvládli bravurně. Ústní projev hodnotil jako jeden
z porotců i rodilý mluvčí Paul Angus, který v ČR působí v rámci společného projektu
Scio a British Council. Úrovneň angličtiny u soutěžících studentů označil za
vynikající.
Děkujeme Dominice a Pavlovi za reprezenteci školy.
Za PK AJ Iva Jurenková

Pavel Pospěch – 2. místo v okresním kole kategorie III.A

ŠKOLNÍ KOLO
KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLIČTINĚ
Dne 9. 2. proběhlo školní kolo konverzační soutěže v angličtině kategorií II.B (1.
- 2. ročník) a III.A (3.-5. ročník). Soutěž se skládala z poslechu (úroveň B1 a B2),
práce s obrázkem a pohovoru na jedno z vylosovaných témat. V nižžší kategorii
své síly změřilo 10 studentů, ve starší kategorii se o jediné postupové místo
popralo studentů 13 a byl to boj velmi vyrovnaný.

Výsledky školního kola
Kategorie II.B (10 studentů)
1. Dominika Bártová (1.B) 37b.
2. Martin Alex Nalepa (2.B) 34b.
3. - 4. Tereza Kurajská (1.B) 31b.
3. - 4. Vojtěch Adam (2.B) 31b.
5. Šejvlová Michaela (1.B) 28b.
Kategorie III.A (13 studentů)
1. Pavel Pospěch (5.C) 38,5b.
2. - 3. Barbora Genserová (5.B) 36 b.
2. – 3. Eliška Richterová (5.A) 36 b.
4. Kristýna Goluchová (3.C) 35b.
5. Klára Papřoková (3.C) 32b.
6. Lenka Lahnerová (4.A) 31b.
Všem soutěžícím děkujeme za přípravu a doufáme, že i v příštím roce bude tak
těžké za každou kategorii vybrat jen jednoho reprezentanta naší školy do kola
okresního. Znamaná to, že se angličtině na škole daří. Vítězům přejeme hodně
štěstí v okresním kole, které se koná 25. 2. 2015.

Za PK angličtiny
Mgr. Iva Jurenková

Kategorie II.B : Vojtěch Adam, Martin Alex Nalepa, Dominika Bártová,
Tereza Kurajská

Kategorie III.A : Barbora Genserová, Pavel Pospěch, Eliška Richterová

