Akce španělské sekce gymnázia (2019 – 2020)
O tom, že studenti španělské sekce se opravdu nenudí, svědčí řada zajímavých akcí.
Bohužel kvůli koronaviru a uzavření škol (od 11. 3. 2020) se řada plánovaných aktivit
nemohla konat.
Studenti zažili:
- přednášku o Brazílii ve španělštině ve spolupráci s Univerzitou Palackého (únor)
- návštěvu divadelního představení spolu se španělským vyučujícím španělského jazyka
a literatury (únor)
- Olympiádu ve španělském jazyce – školní i krajské kolo (leden – únor)
- španělskou vánoční besídku (prosinec 2019)
- Paralympijský den na gymnáziu (prosinec 2019) – více informací
na:
https://www.olomouc.eu/administrace/repository/radnicni-listy/202001.cs.pdf
- účast na mezinárodní jazykové soutěži Juvenes Translatores (listopad 2019)
- účast na worshopu ve španělštině na téma: Umělá inteligence - Robotika ve službách
člověka (Instituto Cervantes, Praha, listopad 2019)
- Mezinárodní den proti násilí na ženách (25. 11.) - Día Internacional de la No
Violencia de género, International Day for the Elimination of Violence Against
Women = zařazení tématu do výuky (STF, LEAL)
- nacvičování divadelního představení ve španělštině (od října 2019)
- výměna se Španělskem – zde v Olomouci pobývala skupina španělských studentů
z Granady (září 2019)
- Povídání o studiu na Univerzitě ve španělské Granadě – se studenty se přišla podělit o
své zkušenosti, zážitky ze studia v zahraničí naše bývalá studentka, Zuzana
Zlatníková. Věříme, že její zajímavé vyprávění bylo pro mnohé inspirací (září 2019)
Na co se mohli těšit v dalších měsících?
- na setkání s představiteli španělských Univerzit i Velvyslanectví Španělska v Praze,
tématem setkání budou právě možnosti studia na VŠ ve Španělsku (březen 2020) –
pozn. zrušeno kvůli koronaviru
- na divadelní představení ve španělštině, které připravuje školní divadelní soubor pod
vedením našich španělských učitelů: Juana Leala a Cecilie Valls (divadelní sál –
Konvikt, duben 2020) – pozn. zrušeno kvůli koronaviru
- na účast na Divadelním festivalu studentských divadelních souborů hrajících ve
španělštině (Brno, 27.-28. 4. 2020) - pozn. zrušeno kvůli koronaviru
- na výměnu se španělskou Barcelonou, kam odjede 20 studentů našeho gymnázia
(květen 2020) - pozn. zrušeno kvůli koronaviru – a přeloženo na další školní rok
- na druhou část výměny aneb přivítáme studenty i z Barcelony zde v Olomouci (červen
2020) - pozn. zrušeno kvůli koronaviru – a přeloženo na další školní rok
Zde jsou detailnější informace o nedávných akcích:
1. Přednáška o Brazílii ve španělštině ve spolupráci s Univerzitou Palackého (únor).
- děkujeme za zajímavé vyprávění o Brazílii (ve španělštině i portugalšině), za ukázky
portugalštiny. Hosty byli: Fernando Costa z UPOL a Daniela Zelková (viz foto)
2. Návštěva divadelního představení spolu se španělským vyučujícím španělského jazyka a
literatury, (únor)
- studenti spolu se svým učitelem Juanem Funesem Lealem navštívili divadelní
představení Moravského divadla v Olomouci: Dům Bernardy Alby (Federico Lorca).
Představení je velmi zaujalo (viz foto).

3. Olympiáda ve španělském jazyce (krajské kolo, únor 2020)
- Dne 20. 2. 2020 se na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9 konalo Krajské kolo
soutěže ve španělském jazyce. Soutěže se zúčastnilo 13 studentů ze 7 středních škol
Olomouckého kraje v kategoriích SŠI, SŠII a SŠIII.
Studenti byli hodnoceni v těchto dovednostech: porozumění poslechu a konverzační
část soutěže realizovaná před porotou. Hlavní důraz se klade na konverzační část
soutěže, která tvoří 75 % možných získaných bodů. Úroveň většiny studentů byla
výborná, s většinou úkolů ve všech aktivitách si bez větších problémů účastníci
soutěže poradili.
Kategorii SŠI vyhrála opět Adina Lejsková (Gymnázium, Olomouc – Hejčín,
Tomkova 45), s kategorií SŠII si nejlépe poradil opět Jiří Loun (Gymnázium,
Olomouc – Hejčín, Tomkova 45) a nejlepší studentkou v kategorii SŠIII byla opět
Petra Karolína Brodacká (Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9). Všichni vítězové
se utkají se svými soupeři z jiných krajů v dubnu 2020 v Ústředním kole v Praze
(termín doposud není znám).
4. Španělská vánoční besídka (prosinec 2019)
- Povídání o Vánocích ve španělštině i češtině, zpívání španělských i českých koled,
shlédnutí filmu ve španělštině nebo se španělskými titulky, to byl program letošní
„Fiesta de Navidad“
5.

6.

Paralympijský den na gymnáziu (prosinec 2019) – více informací
https://www.olomouc.eu/administrace/repository/radnicni-listy/202001.cs.pdf

na:

Účast na mezinárodní jazykové soutěži Juvenes Translatores (listopad 2019)
- Studenti se mohli zúčastnit soutěže Juvenes Translatores, kterou pořádá Evropská
komise a jejímž cílem je motivovat studenty ke studiu cizích jazyků

Pozn: Fotografie u starších akcí jsou umístěny na webu školy podle měsíce dané akce.

