
     Řečnická soutěž Mladý Demosthenes 

     V úterý 6. prosince 2011 se uskutečnilo v aule naší školy řečnické klání Mladý 

Demosthenes. Soutěž pořádá organizace FACE OF NEW EVROPE a mohou se jí 

zúčastnit žáci či studenti ve věku od 12 do 19 let. Ti nejlepší, kteří zvítězí ve 

školním, regionálním a krajském kole, se pak mohou dostat až do kola 

celostátního. 

     Naši studenti soutěžili ve dvou kategoriích - II. 14–15 let (8. – 9. třída, tercie, 

kvarta) a  III. 16 – 17 let (1. – 2. ročník, kvinta, sexta). Účastníci předvedli 1 až 2 

minutový monolog na libovolné téma (jedinou podmínkou bylo, že účastník ve 

svém vystoupení hovoří na téma, které si sám vymyslel, nesmí použít text 

jiného autora). Porotu tvořili prof. Vaňková, prof. Ondráčková a prof. Polčák a 

„publikum“ studenti druhého ročníku. 

     Z 13 soutěžících se umístili tito:  

II. kategorie: 

 1. místo– Radek Hlavatý 2. B 

 2. místo – Martina Miklušová 2. C  

 3. místo – Johana Vávrová 1. C 

III. kategorie: 

1. Anna Mecnerová 3. C 

2. Martin Ermis 3. A 

3. Sára Hlisnikovská 3. C 

Výherci byli odměněni diplomem a knižní cenou, kterou poskytla pořádající 

organizace. 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
25.1. 2012 proběhlo v Ostravě regionální kolo celostátní řečnické soutěže Mladý Demosthenes. 

Studentka 3.A  Anna Mecnerová získala v soutěži  2. místo, Radek Hlavatý ze třídy 2. B se umístil 

čtvrtý. Blahopřejeme. 

R. Vaňková 

 



Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 

 
V okresním kole Olympiády v českém jazyce úspěšně reprezentovala naši školu 
studentka Barbora Genserová (2.B). Ze 3. místa postupuje dále do krajského 
kola této soutěže, které se bude konat koncem dubna. 
 

Za PK Český jazyk 
Radmila Vaňková 

 



 

Dne 27. 4. 2012 se uskutečnilo  v Ostravě krajské kolo Olympiády v českém jazyce, ve kterém 
naše studentka Barbora Genserová ze třídy 2.B získala krásné 1. místo v I. kategorii a 
postupuje do ústředního kola této soutěže, které se bude konat v červnu v Telči. 
 
Blahopřejeme k zaslouženému vítězství nad ostatními žáky z Moravskoslezského kraje! 
 
 

Za PK českého jazyka 
Michal Veselka 
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