Přehled exkurzí a školních akcí španělské sekce za rok 2018-2019
Dlouhodobé aktivity sekce:
• Knihovna – španělská knihovna. Široká nabídka španělské literatury v originále. Studenti
si mohou volit knížky podle stupně obtížnosti a jazykové úrovně
• Divadelní kroužek studentů španělštiny – určený hlavně pro studenty bilingvy, studenti
prezentují divadelní představení v Olomouci, účastní se národního festivalu studentských
divadelních souborů
• Školní rok 2018-2019 - to byla hlavně příprava na divadelní festival, který letos
organizovalo s Oddělením pro vzdělání Ambasády Španělska naše gymnázium zde v
Olomouci, v kině Metropol.

Jednotlivé akce španělské sekce:
září 2018:
1)
Studium na VŠ ve španělské Granadě
O tom, jaké to je studovat na vysoké škole v Granadě, přišla se studenty debatovat
jedna z bývalých studentek bilingvní sekce našeho gymnázia, která v zahraničí
studuje Politologii a v budoucnu by chtěla pracovat, jak nám sama prozradila, pro
jednu z institucí EU. O své zkušenosti se podělila se studenty posledního ročníku.
Je možné, že někoho z nich inspirovala ke studiu v zahraničí.
Zejména pro studenty bilingvní (španělské) sekce to byly cenné informace,
protože právě pro ně je určeno stipendium pro studium na VŠ, nabízené
Oddělením pro vzdělání (Agregaduría de Educación) Ambasády Španělska v
Praze.
2)

Výměna Olomouc – Granada
V květnu minulého školního roku strávila skupinka studentů našeho gymnázia
týden ve španělské Granadě. Teď v září se realizovala druhá část výměny, kdy
španělští studenti v doprovodu učitelů přijeli poznat Olomouc, Prahu a seznámit se
s českou kulturou a historií. Ubytovaní byli u svých českých protějšků v rodinách,
mohli tak porovnat odlišný rytmus české a španělské rodiny. Měli možnost poznat
chod školy, navštívit některé hodiny; společně s českými studenty vyrazili na hrad
Bouzov, do Pevnosti poznání, samozřejmě nechyběl čas strávený s českou rodinou.
V Praze obdivovali historické centrum, Pražský hrad, Petřín, operní představení v
Národním divadle, atd.
Z návštěvy České republiky odjížděli nadšeni, velmi se jim tu líbilo. Věříme, že
oboustranná spolupráce bude pokračovat i nadále. Kladem výměnných pobytů je
zjištění, že čím blíže poznáváme kulturu, zvyky cizí země, tím více objevujeme to,
co je skryto v nás – touha po poznání, zvídavost, snaha překonat obavy, překážky,
nebát se a jít do toho. Bonusem nám mohou být nejen nové zážitky, cenné
zkušenosti, ale snad i nová přátelství.

3)

MADRID 2018 – Studijně-poznávací pobyt
A je to tu – co jsme dlouhé týdny připravovali, stalo se skutkem. V pátek 14.září
vyrazila početná skupina studentů (47!) španělského jazyka za doprovodu tří
pedagogů na studijně poznávací cestu do hlavního města Španělska, Madridu.
Cestou tam jsme přespali v Baskicku, poznali jsme tak jednu z perel severního
pobřeží – San Sebastian, město známé proslulou pláží La concha a konáním
filmového festivalu. A kdo by odolal výstupu a vyhlídkám z ostrůvku (San Juan
Gaztelugatxe), který se objevuje v kultovním seriálu Hra o trůny jako sídlo hradu
Dračí kámen? Nikdo….
Ale pojďme do Madridu. Zde nás čekali nejen španělští “educadores”, tedy něco
jako asistenti, kteří se nám věnovali v průběhu našich aktivit v Madridu, ale čekaly
nás tu i četné procházky po madridských památkách, např. památkách spojených s
vládnoucími rody Habsburků i Burbonů.
Další program v Madridu byl: · prohlídka parku El Retiro
http://www.infoglobe.cz/cestovatelsky-pruvodce/spanelsko-madrid-retiro-park/,
· návštěva Museo de Reyna Sofía (muzea moderního umění)
http://spanelsko.svetadily.cz/clanky/Muzeum-kralovny-Sofie-v-Madridu
· prohlídka královského paláce (Palacio Real)
·
návštěva
Museo
del
Prado
https://www.whatmadrid.com/madridpruvodce/prado.html
Mimo
Madrid
jsme
navštívili:
·
Údolí
padlých
https://www.whatmadrid.com/madrid-pruvodce/udoli-padlych.html,
· klášter EL ESCORIAL http://spanelsko.svetadily.cz/clanky/El-Escorial
· čekala nás celodenní návštěva města TOLEDO
Na zpáteční cestě jsme strávili noc v přímořském letovisku Lloret de Mar
(Katalánsko) a měli tak možnost si užít ještě stále teplého moře i hotelového
bazénu. Do Olomouce jsme se vrátili 24.září.
Program byl opravdu skvělý, počasí bylo nádherné, spokojenost veliká.
¡Hasta pronto, España! – Brzy na viděnou, Španělsko!

4)

Evropský den jazyků – SPEAK DATING – Horní nám., Olomouc
Stejně jako loni se španělští lektoři našeho gymnázia účastnili akce s názvem
SPEAK DATING. Akci pořádala Vědecká knihovna v Olomouci a Europe Direct
Olomouc u příležitosti Evropského dne jazyků, proběhla od 15h.-18h. na Horním
náměstí v Olomouci a měla za cíl zprostředkovat široké olomoucké veřejnosti
možnost konverzovat s rodilými mluvčími z různých koutů světa, popř. si i
vyzkoušet úplně nový cizí jazyk. Všimli jsme si, že zájemců o španělštinu je rok
od roku víc, to jen dokazuje, jak populárním jazykem se španělština stala.
Jsme rádi za to, že naše škola se aktivně účastní akcí určených pro olomouckou
veřejnost.
Děkujeme našim španělským lektorům za zdařilou reprezentaci školy!

říjen 2018:
12. 10. Recepce pořádaná ambasádou Španělska u příležitosti státního svátku Španělska –
vedení školy, i bývalí student

listopad 2018:
o Mexické dušičky – prezentace této slavnosti 2 studentkami z Mexika pro studenty
šp.sekce
o Prezentace španělské univerzity z Navarry – šp.vyučující z univerzity
o Překladatelská soutěž – organizovaná FF UP Olomouc
o Scholaris – prezentace středních škol v Olomouci, učitelé i studenti

prosinec 2018:
o 1. 12. Den otevřených dveří gymnázia
o 18. 12. Vánoční besídka – aktivity pro studenty španělské sekce
o Jak se slaví Vánoce ve Španělsku a Mexiku?
o Zpíváme koledy ve španělštině, češtině, angličtině
o Film ve španělštině
o 19. 12. Divadlo – “Don Quijote de la Ancha” (Klaunika Brno) – představení
objednané pro studenty gymnázia
o 19. 12. Zpíváme koledy na Horním náměstí v Olomouci – spoluorganizovala STF,
dirigoval a studenty – muzikanty připravil kolega Kružík.
o 20. 12. Španělský film – pro vybrané třídy španělské sekce (v rámci Vánoc)
leden 2019:
Jak příjemně prožít poslední den prvního pololetí?
o Aktivity pro studenty španělské sekce, organizovali učitelé sekce
o Historie španělského filmu – prezentace připravená španělským lektorem
únor 2019:
o Školní kolo Olympiády ve ŠJ
o DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (13. 2.) + minikurz španělského jazyka pro žáky ZŠ
březen 2019:
o 24. 3. Divadelní představení našeho souboru v kině Metropol pro rodinu a přátele,
příprava na festival
o 25. - 26. 3. DIVADLO: XI. ročník Celostátního festivalu studentského divadla ve
španělštině, organizovala s Agregadurií naše gymnázium, účast španělského
velvyslance, p. atašé, cca 800 diváků

březen, duben 2019:
o Olympiáda – Krajské kolo soutěže ve Šj
o Celostátní kolo se konalo 26. dubna 2019 od 9.00 h pro všechny soutěžní kategorie v
Institutu Cervantes v Praze. Soutěž byla slavnostně zahájena v aule Institutu za
přítomnosti významných představitelů Institutu Cervantes, Velvyslanectví Španělska a
členů porot. Naše gymnázium reprezentovala v kategorii SŠ III jedna ze studentek 4.
ročníku španělského bilingvního studia. Obsadila 5. místo.
kvĕten 2019:
o Výměna studentů Granada – Olomouc, společně šli pěšky část poutní cesty do
Santiaga de Compostela
červen 2018:
o 11. 6. účast vybraných studentů na výstavě pořádané Institutem Cervantes v Praze
o Recepce na ambasádě:
Na konci školního roku se vedení školy, učitelé španělské sekce a studenti
bilingvního studia účastnili recepce, pořádané španělským velvyslancem jako
ocenění šíření španělské kultury a jazyka v ČR. Na recepci byli přítomni také
zástupci i studenti z ostatních bilingvních gymnázií, představitelé Odboru pro
školství španělské ambasády, reprezentanti Institutu Cervantes v Praze a další
zajímaví hosté. Jako vždy nás čekalo velmi milé přijetí.
Na recepci byli mj. oceněni studenti, kteří měli úspěchy v soutěžích vyhlášených
ambasádou, např. soutěže: Matematická fotografie, Fotomontáž.

Pozn. Fotografie k jednotlivým akcím jsou k vidění na www.gcajkol.cz – Aktuality, popř. i na
FB bilingvy (přístup i přes www.gcajkol.cz, na konci levého sloupce je ikonka FB
bilingvy).

Za španělskou sekci:
Mgr. Jolana Štefková
Vedoucí španělské sekce
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