
 
 
 

 

Fokus divadlo 2014 

 
Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity 

v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže  

o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. 

 

Jelikož se v literárním semináři 5. ročníku od září věnujeme teorii 

divadla, rozhodli jsme se zúročit své schopnosti a dovednosti  

v tomto oboru.  

Po návštěvě divadelního představení hry Davida Jařaba Za vodou 

V NDM v Ostravě jsme se s recenzí této hry přihlásili do soutěže. 

 

Barbora Genserová,  
studentka 5.B, 

se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. 

 

Blahopřejeme! 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

(Za PK českého jazyka Radmila Vaňková) 

 



Školní kolo soutěže v recitaci 

„Kdo v zlaté struny zahrát zná…“ 

Tato malá poetická hádanka zahájila letošní školní kolo recitační soutěže určené 8. a 9. třídám  
a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií. 

V pondělí 26. ledna se v prostorách auly našeho gymnázia sešli příznivci poezie a krásného 
slova, vyslechli si šest soutěžních textů. Svým přednesem zaujaly tyto studentky: 

1. místo  Jana Halvová (1. A) 

2. místo  Lucie Jančíková (1. B) 

3. místo Vendula Svobodová (2. B) 

Všem zúčastěným děkujeme a postupující Janě přejeme mnoho úspěchů v dalším kole. 

 

Za PK JČ Pavla Mazochová a David Polčák 



Postup do okresního kola v recitaci 

 

„ Kdo v zlaté struny zahrát zná…“   

S poezií je to někdy složité, a proto jsme rádi, že se najdou odvážné duše, které se jí nezaleknou a 
hledají hudbu oněch strun… 

 

V úterý 17. 2. se na 8. základní škole ve Frýdku-Místku konalo oblastní kolo recitační soutěže,  
do kterého vyslaly své zástupce jednotlivé místecké školy.  

Naše gymnázium reprezentovaly v kategorii  pro 8. a 9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií studentky Jana Halvová z 1.A a Lucie Jančíková z 1.B. Všichni soutěžící 
vystoupili dle zadaných propozic se dvěma připravenými texty a nás těší, že mezi nejlepší se 
svým přednesem zařadila i naše Lucie Jančíková, která tak postupuje do okresního kola.  

Oběma studentkám děkujeme za reprezentaci školy, Lucii srdečně blahopřejeme a přejeme 
mnoho úspěchů v dalším kole. 

Za PK českého jazyka Pavla Mazochová 

 

 

 



OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE 
 
 

 

 
 
 
 

VE ČTVRTEK 5.  ÚNORA SE KONALO VE FRÝDLANTĚ NAD OSTARAVICÍ 

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE. 
 
 

BLAHOPŘEJEME  

BARBOŘE GENSEROVÉ, 
KTERÁ V SOUTĚŽI OBSADILA 2.  MÍSTO VE II. KATEGORII A POSTUPUJE  

DO KRAJSKÉHO KOLA. 
 

 
ÚPĚŠNĚ NAŠI ŠKOLU REPREZENTOVALA I STUDENTKA 1. ROČNÍKU  

KLÁRA ŠOTKOVSKÁ, KTERÁ OBSADILA PĚKNÉ 5. MÍSTO. 
 
 

 
 

ZA PK ČESKÉHO JAZYKA R. VAŇKOVÁ 



Postup Barbory Genserové do celostátního kola  

Olympiády v českém jazyce. 

 

V pondělí 13. dubna 2015 se v Ostravě konal 41. ročník krajského kola 

Olympiády v českém jazyce. Ve dvou kategoriích soutěžilo téměř 40 studentů 

Moravskoslezského kraje. Naši školu ve II. kategorii reprezentovala Barbora 

Genserová z 5. B, která obsadila postupové 2. místo. Krásné, viďte?  

      Gratulujeme! 

Zúčastní se tedy slavnostního předávání cen vítězům, které se uskuteční          

10. června v prostorách Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.  

Celostátní kolo, tedy velké finále, probíhá formou týdenního soustředění             

v přírodě (není divu, když zakladatelem této soutěže byl skaut PhDr. Karel 

Oliva, CSc.), během kterého finalisté neřeší jen zadané úlohy, ale také sportují, 

besedují se zajímavými osobnostmi či navštěvují nejrůznější památky.  

Barča zvládla nelehkou cestu pomyslným olympským pohořím bravurně, nyní ji 

čeká nejtěžší úsek - výstup na Mytikas. Před třemi lety se jí podařilo prožít na 

této hoře východ slunce. Přejeme jí, aby se letos na této hoře slunila celý den.  

                Za PK českého jazyka Michaela Hrtúsová 

 



                                             

Blahopřejeme studentce 5. B 

BARBOŘE GENSEROVÉ, 

která se umístila se svou recenzí 

na 3. místě 

ve studentské kategorii soutěže o cenu 

Josefa Krasoslava Chmelenského vyhlášené 

Ateliérem pro děti a mládež při Národním  

divadle moravskoslezském. 
                    Krasoslav Chmelenský 

          

                               Za PK českého jazyka R. Vaňková 


	cj_fokus-divadlo
	cj_recitacni-soutez
	cj_recitace-oblast
	cj_olympiada-okres
	cj_olympiada-kraj
	cj_recenze

