Školní rok 2013-2014
Poznáváme Španělsko
Letos jsme se zaměřili na severovýchod a pobývali jsme ve čtyřech autonomních španělských
oblastech – Katalánsku, Aragónu, Navaře a Baskicku.

5. ročník mezinárodní soutěže ve fotomontáži
18 studentů naší bilingvní španělské sekce ze tříd 3. D, 4. D a 5. D se přihlásilo do 5. ročníku
Mezinárodní soutěže ve fotomontáži. V minulých letech dosáhli naši studenti španělštiny
významných úspěchů, obsadili dokonce 1. místo v celostátním kole.

Soutěž v matematické fotografii
Studenti našeho gymnázia, a to nejen studenti španělské sekce, se každoročně zapojují se svými
fotografiemi do této soutěže a v minulých letech také získali jedna z nejvyšších ocenění v rámci
celé České republiky. Cílem aktivit španělské ambasády v Česku je rozšíření jazykové kompetence
ve španělštině, podpořit matematické vzdělávání, posílit kreativitu a výměnu poznatků a zkušeností
žáků gymnázií, které v současné době spolupracují s Ministerstvem vzdělání Španělska.

Přednáška o Mexiku
Dne 29. 1. 2014 navštívila naše gymnázium paní Saraí Vázquez z Mexika. Pro studenty španělštiny
si připravila 2 poutavé přednášky, ve kterých žákům přiblížila tuto velmi zajímavou zemi, jejímž
úředním jazykem je, jako ostatně ve většině zemí Latinské Ameriky, španělština.
Studenti se tak mohli setkat s mexickým přízvukem, získali povědomí o mexických tradicích,
svátcích, gastronomii, zvycích, které jsou tak odlišné od těch českých. Paní Saraí Vázquez
neopominula samozřejmě ani nejpalčivější problémy této krásné a pro turisty přitažlivé země:
zmínila nekonečný boj mexické vlády s drogovými kartely, mluvila také o chudobě, která trápí
většinu obyvatel země.

Divadelní představení
Od září 2013 se někteří studenti naší bilingvní španělské sekce scházejí každý týden v divadelním
kroužku, který vede náš španělský profesor jazyka a literatury Antonio Doñas Beleña.
Studenti bilingvní španělské sekce našeho gymnázia, tak jako každý rok, představí své dramatické
i komické dovednosti na 6. ročníku Národního festivalu studentského divadla ve španělštině, který
se bude konat v Brně ve dnech 23. a 24. března 2014. Ještě před konáním festivalu studenti
předvedou divadelní hru v Divadle Na Šantovce.
Tento rok studenti nacvičují hru "Atraco a las tres" (autoři José María Forqué a Pedro Masó).

Srovnávací zkoušky
Ve dnech 11. a 12. března 2014 proběhly na našem gymnáziu srovnávací zkoušky pro studenty 2.
ročníku bilingvní španělské sekce. Tyto zkoušky mají za cíl zjistit úroveň jednotlivých studentů,
poukázat na případné nedostatky a doporučit jejich řešení ještě před nástupem do 3. ročníku, ve
kterém již žáci začínají studovat dějepis, zeměpis, matematiku, fyziku a chemii ve španělském
jazyce. Výstupem těchto zkoušek bývá pozvání rodičů ke konzultaci, konzultace vyučujících s žáky,
nabídka konzultačních hodin pro slabší žáky, individuální přístup (větší zapojení slabších žáků v
hodinách, častější zadávání úkolů slabším žákům).

