Aktivity španělské sekce 2015-2016:
Dlouhodobé aktivity:
 Knihovna - španělská knihovna s pevně stanovenou výpůjční dobou. Široká nabídka
španělské literatury v originále. Studenti si mohou volit knížky podle stupně obtížnosti a
jazykové úrovně.
 září 2015 - červen 2016: Facebook Španělská bilingva Olomouc - učitelé španělské
sekce dávají doporučení studentům (zajímavé písničky, knihy, akce). Pravidelně jsou zde
zveřejňovány aktuality o dění na sekci. Správcem je Mgr. Petr Kameníček
 Kurz D.E.L.E. - přípravný kurz na mezinárodní jazykovou zkoušku úrovně B2.
 Divadelní kroužek studentů španělštiny – určený pro studenty bilingvy, studenti
prezentují divadelní představení v Olomouci i v rámci účasti na národním festivalu
studentských divadelních souborů i v mimo Olomouc.
Krátkodobé aktivity:
 24. září 2015 SPEAK DATING: akce na podporu výuky cizích jazyků organizovaná
Vědeckou knihovnou v Olomouci. Účast španělských lektorů vyučujících na naší školy









12.října 2015: Recepce pořádaná španělským velvyslanectvím u příležitosti státního
svátku Španělska. Pravidelně zve Ambasáda Španělska na tuto významnou akci vedení
gymnázia, učitele i bývalé studenty
Listopad 2015:
23. a 24. 11. SCHOLARIS: Prezentace školy, španělské sekce na výstavě informující
žáky základních škol o možnosti studia na našem gymnáziu
23.11. : Studenti se účastnili překladatelské soutěže Evropské komise Juvenes
Translatores 2015
Týdenní jazykový pobyt ve Španělsku, kterého se účastnilo 36 studentů ( 3.D, 5.D, 3.B,
4.B) v rámci projektu EU (tzv. Výzva 56)
28.listopad - Den otevřených dveří (Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9). Také
sekce španělského jazyka se aktivně účastnila této pravidelné akce. Součástí byla i velmi
dobře připravená prezentace naší úspěšné absolventky Markéty Šebelové na téma „
Uplatnění se španělštinou“
Prosinec 2015:
Velvyslanectví Španělska vyhlásilo VIII. ročník soutěže MATEMATICKÁ
FOTOGRAFIE, studenti byli seznámeni s pravidly soutěže a termínem uzávěrky,
vyhlášení výsledků proběhlo v dubnu. Vítězné fotografie školního kola postoupily do
kola celostátního.
Kategorie A:
První cena : Petra Brodacká - “El paralelismo de Budapest / Rovnoběžnost Budapešti”
Druhá cena : Kateřina Wiedermannová - “El secreto de la geometría Tajemství
geometrie”
Kategorie B :
První cena Eliška Drábková - “La patata frita hiperbólica / Hyperbolická hranolka”

Druhá cena - Darja Kuzněcovová – “Caos acuático / Vodní chaos”
Soutěžní snímky všech zúčastněných byly také zaslány do mezinárodní soutěže do
Portugalska. Zde 5. cenu získala fotografie Elišky Ondruškové (5.D). Cena jí byla
předána korespondenčně.





Prosinec 2015: Soutěž Gran Canaria pořádaná Velvyslanectvím Španělska ve
spolupráci s kanceláří španělské centrály pro cestovní ruch pro studenty bilingvní sekce.
Studentka Darja Kuzněcovová (5.D) vlastní klavírní skladbou získala v této soutěži 1.
místo a výhrou jí byl týdenní jazykový pobyt na Gran Canarii (uskutečnil se v srpnu
2016).
Leden 2016:
27. l. Olympiáda ve španělském jazyce. Ve školním kole zvítězila Michaela Hrdličková
(5.D). Celostátního kola se zúčastnil Marek Václavík (5.D), vítězka byla v daném
termínu na studentské výměně ve Španělsku
Vyhlášení VII. ročníku mezinárodní soutěže ve fotomontáži, první místo v celostátní
soutěži získala Petra Karolína Brodacká (1.D)
 24. 2. 2016: Den otevřených dveří








Březen 2016:
11.3. a 18.3.: Divadlo hudby (Olomouc) - Divadelní přestavení ve španělštině -školní
divadelní soubor gymnázia. Představení 11.3. bylo určeno studentům španělské sekce,
představení 18.3. bylo pro studenty španělštiny z jiných škol ( OA Olomouc, ZŠ
Heyrovského, GJW Prostějov)
13-14. 3.: Divadelní skupina se účastnila Celostátního festivalu studentského divadla
ve španělštině v Praze
18. března: Jednání se zástupcem venezuelského velvyslanectví o možnostech
spolupráce, dohoda o zapůjčení výstavy fotografií z Venezuely (jaro-podzim 2016)
Duben 2016:
18. - 26. 4. 2016: Realizace dvou současně probíhajících mezinárodních studentských
výměn. Studenti bilingvy uskutečnili výměnu se studenty španělského gymnázia Ferrería
(Barcelona- Montgat) za doprovodu svých učitelů - Mgr. Jolany Štefkové a Mgr.
Michala Brumara; druhá výměna se odehrála mezi studenty s profilací španělský jazyk
(ze tříd 2.B a 3.B) a gymnáziem v Sant Cugat (u Barcelony), které doprovázely Mgr.
Veronika Svobodová a Mgr. Cecilia Valls

Květen 2016:
 Výstavy fotografií z Venezuely – Gymnázium, Olomouc, Čajkovského


Červen 2016:
13. - 19. 6.: Olomoucká část mezinárodní studentské výměny Olomouc - Ferrería,
Montgat (Barcelona).



17.6. : Recepce na závěr školního roku v rezidenci španělského velvyslance. Recepce
se účastnilo vedení gymnázia, učitelé španělské sekce, bývalí i současní studenti
gymnázia. V úvodu tohoto slavnostního setkání došlo k předání cen vítězům soutěží
vyhlašovaných španělským velvyslanectvím.

Obrazový materiál se nachází na web stránkách gymnázia, v sekci aktualit
(http://www.gcajkol.cz/web-aktuality.html); více obrazového materiálu i popř. videozáznamy
jsou ke shlédnutí také na facebooku gymnázia a facebooku bilingvy: http://www.gcajkol.cz/webfacebook.html

