Aktivity španělské sekce:
Poznáváme Španělsko
V tomto školním roce jsme se zaměřili na střední Španělsko a Madrid, pobývali jsme
v pěti autonomních španělských oblastech – Castilla y León, Madrid, Castilla - La
Mancha, Comunidad Valenciana a Cataluña.
Divadelní představení
Juan sin miedo / Juan Nebojsa - loutková pohádka ve španělštině
Studenti prvního ročníku španělské bilingvy si připravili v rámci Dnů otevřených dveří
krátké divadelní představení pohádky Juan sin miedo ve španělštině s bohatým
hudebním doprovodem, které je možné zhlédnout na
https://www.facebook.com/video.php?v=316119761924360
Diálogos de las muertas / Dialogy mrtvých
Inscenace divadelní hry pod kterou je podepsán náš španělský lektor Antonio Doñas
Beleña jako autor, režisér, kostýmní výtvarník a autor hudby + zvukových efektů.
Herectví se pak propůjčili Jolana Krejčová, Michaela Frimlová, Bára Opletalová,
Natálie Králová, MíšaHrdličková, Eliška Drábková, Darja Kuzněcovová a Adam
Horák. Původní záznam premiéry z Divadle hudby je uložen na našem Facebooku
v sekci videa - španělsky s českými titulky.
https://www.facebook.com/309084295961240/videos/vb.309084295961240/3707310
63129896/?type=2&theater
VII. ročník soutěže MATEMATICKÁ FOTOGRAFIE
Stejně jako v předchozích letech jsme se zapojili do fotografické soutěže pořádané
španělskou ambasádou v Praze. Naše studentka Darja Kuzněcovová se umístila
v celorepublikovém kole soutěže na skvělém 1. místě v kategorii B.
Exkurze studentů 2.D do Prahy
V předvánočním čase jsme se vydali se studenty druhého ročníku španělské bilingvy
do našeho hlavního města. Po prohlídce Pražského hradu s profesionálním
průvodcem si studenti připravili pro svého lektora vlastní prohlídku ve španělštině.
Kromě významných míst studenti představili také známé osobnosti českých dějin
a připomněli i období, kdy si České země a Španělsko byly velice blízké.
Olympiáda ve španělském jazyce
Od letošního školního roku se mohou do této soutěže zapojovat také studenti
bilingvních gymnázií a to ve zvláštní kategorii. Do Krajského kola postoupila Klára
Kolomazníková.
VII. ročníku mezinárodní soutěže ve fotomontáži
Tento ročník byl pro naši školu velmi úspěšný, neboť naše studentky Eliška
Drábková, Darja Kuzněcovová a Tereza Linhartová si odnesly první, druhé a třetí
místo v celorepublikovém kole.

Beseda s venezuelským velvyslancem
Počátkem února proběhla v prostorách našeho gymnázia beseda studentů
španělské sekce s velvyslancem Venezuely panem Víctorem Juliánem
Hernándezem Leónem.
Přípravný kurz španělštiny pro studenty ze základních škol
Na přelomu února a března proběhl krátký přípravný kurz pro zájemce o studium na
česko-španělské bilingvě.
Úrovňová zkouška ze ŠJ pro 2.D
V březnu se konaly na našem gymnáziu srovnávací zkoušky pro studenty 2. ročníku
bilingvní česko-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.
Divadelní festival Ostrava
V březnu se naše divadelní skupina představila na celorepublikové přehlídce
studentského divadla ve španělštině, která se letos konala v Ostravě. Podpořit je
vyrazili také spolužáci z nižších ročníků, kteří kromě festivalu stihli i návštěvu Světa
techniky.
ESMUN 2015 - Žilina, Slovensko
Za tímto tajemným názvem se skrývá mezinárodní modelové zasedání konference
OSN, kterého se za naše gymnázium účastnily tři studentky ze 4.D: Eliška Drábková,
Darja Kuzněcovová a Michaela Hrdličková . Jednání se vedla ve španělštině.
Den knihy/ Día del libro - 23.dubna 2015:
Dvojjazyčné čtení knihy Manolito Brejloun-Manolito Gafotas studenty španělštiny z
1.D a 1.B.
Utajený průvodce Olomoucí / Olomouc La Guía Secreta
Průvodce vytvořený našimi studenty 2.D a 4.D. Projekt byl součástí výuky ŠJ pod vedením
španělského lektora Óscara del Olmo Acebes, který jej zaštítil a poskytl mu technickou
podporu.
Více na http://freexmen.weebly.com/
Významná návštěva gymnázia - hosty byli zástupkyně španělské ambasády
a členové Hospodářské komory.
Pro studenty vyšších ročníků španělské sekce byla určena přednáška paní
hospodářské radové o ekonomice Španělska a vzájemných vztazích našich zemí
v současnosti i historii. Zástupci Hospodářské komory představili našim studentům
činnost HK.

Den Evropy - prezentace Slovinska
Odměnou za nápaditý stánek a vtipnou dramatickou prezentaci získali naši studenti
třídy 3.B a 2.B e-learningový kurz anglického jazyka zdarma a vstup zdarma do
Pevnosti poznání. Za 3.místo v soutěži o nejlepší recept si odnesli vstupenky na
Food festival v Olomouci a 5 vybraných studentů pak zdokonalovalo svoji angličtinu
na týdenním letním táboře ve Slovinsku.
Recepce na závěr školního roku v rezidenci španělského velvyslance v Praze.
I letos bylo velkou ctí pro naše současné i bývalé studenty přijmout pozvání
španělského velvyslance a v doprovodu svých vyučujících a lektorů se setkat se
svými spolužáky a kolegy z dalších 5 česko-španělských gymnázií v prostorách
soukromé rezidence pana velvyslance.

