
Okresní kolo soutěže dětských recitátorů                                                        25. 2. 2022 

 

Školní kolo soutěže se uskutečnilo 10. 2. 2022. Z primy se zúčastnily Emma Pavlíková, Iva 

Vránová a Kristýna Linhartová, ze sekundy Alice Tomková a Barbora Zbončáková, z kvarty 

Dominika Zemánková. Do okresního kola soutěže postoupila děvčata z primy a kvarty.  

 

V okresním kole soutěže v Přerově reprezentovala gymnázium za 4. kategorii Dominika 

Zemánková z kvarty s recitací dvou rozsáhlých a náročných prozaických textů.  

Za 3. kategorii soutěžila Kristýna Linhartová z primy, která za recitaci rozverné básně                 

a úsměvného příběhu získala 3. místo a reprezentovala školu v Olomouci na krajském kole 

soutěže.  

 

 

Okresní a krajské kolo Olympiády v českém jazyce – I. a II. kategorie   28. a  30. 3. 2022, 

25. 4. 2022 

 

Školní kolo proběhlo ve dvou kategoriích. Mladší kategorie se ze třídy tercie zúčastnily Adéla 

Géryková a Běla Zenáhlová, z kvarty soutěžili Karolína Ester Kozáková a Ondřej Zezula. Starší 

kategorie pro středoškolské ročníky byla zastoupena početněji. Z kvinty soutěžily Jana 

Valošková a Viktorie Výkrutíková, ze sexty Eva Zbončáková a ze septimy Michaela Kovářová, 

Veronika Pavlíková a Nikola Pavlisková.    

   

Ze školního kola, kterého se celkem zúčastnilo deset žáků školy, mohli v obou kategoriích 

postoupit do okresu pouze dva nejlepší soutěžící. V každém kole soutěže musí soutěžící za 

pouhých 120 minut prokázat znalosti v záludném jazykovém testu, ale i nápaditost a tvůrčí 

originalitu při slohové práci na stanovené téma.  

Za I. kategorii soutěžili v okrese Karolína Ester Kozáková a Ondřej Zezula z kvarty. 

Ondrovi se podařilo obhájit loňské 5. místo.  

Ve II. kategorii  reprezentovaly naši školu studentky septimy, Veronika Pavlíková a Nikola 

Pavlisková. Nikole unikl ze 4. místa postup do krajského kola jen o bod, a tak se nemohla 

pokusit obhájit loňské 3. místo v kraji. Veronika získala 2. místo a v krajském kole soutěže 

se v dubnu mezi postupujícími ze všech okresních kol umístila na 7. místě.    

 

 

Všem soutěžícím děkujeme za účast a snahu, oceněným blahopřejeme k úspěchu a těšíme se na 

jejich výkony v následujících ročnících soutěží.  

 

                                                                                                 Mgr. Martina Žižlavská     

 

                  

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 


