
 
Němč
odbor
přírod
techn
Institu
20.  kv
Úkole
jazyko
finalis
zemí).
hodno
další v

 
sms zp
 
 
 

 

V květnu 2
čina  pro  byst
rné  znalosti 
dních věd a v
iky.  Soutěžn
utu, Martin s
větna  2011 
m  finalistů b
ovou.  Naši  ž
sty  vybojova
.  Vzhledem 
otné ceny. O
výhru a opět 

Svou  rado
právy:   

   
   
   

Blahopře

Soutěž

2011 se žáci
tré  hlavy.  So
žáků  středn
v průběhu so
ní  projekt  žá
s  Tomášem 
formou  pre
byla prezent
žáci  (dnes  u
li  1. místo  –
ke  zvoleném

Oba  studenti
 vzorně repr

ost  z prvenst
 
 
 
 

ejeme oběm

ž Deutsch

i 4.B Martin 
outěž  probíh
ních  škol.  So
outěže správ
áků  Model  J
správně odp
zentace  sou
tace projektu
ž  úspěšní  a
–  dvoutýden
mu  druhému
i nezklamali,
rezentovali o

tví  spontánn
  „T
  Co
  M
  do

ma studentů

h für helle 

Michalica a
hala  od  září
outěžící měl
vně vyřešit čt
JAWA  50  M
pověděli na 
utěžního  pro
u před odbo
bsolventi)  o
nní  jazykový
u  cizímu  jaz
, připsali  si d
olomouckou

ně  vyjádřili b
Takže děcka j
opek jede do 
ichalica míst
ostal aspoň M

ům a děkuje

 Köpfe – N

a Tomáš Cop
í  do  dubna, 
li  za  úkol  za
tyři kvízy vzt
MOTOR  zauja
všechny otá

ojektu  v budo
ornou poroto
obstáli  v kon
ý  pobyt  v Ně
zyku  se  poby
do  svého  již
 strojárnu.

básničkou po
je to pecka
Německa.
to strojku  
MP trojku.“

eme za rep

Němčina p

pek zúčastni
hlavním  cíle
aslat  projekt
tahující se k
al  porotu  sl
ázky čtyř kvíz
ově Göthe  I
ou a  jednod
kurenci  dalš
ěmecku  (v  z
ytu  zúčastní
dlouhého  s

oslanou bezp
 
 
 
 

rezentaci š

pro bystré

li finále sout
em  organizá
t  z oblasti m
problematic
loženou  z od
zů a byli vyb
nstitut‐u  na
uchá konver
ších  dvaceti 
zastoupení  f
í  Tomáš  Cop
eznamu mim

prostředně p

koly !!! 

é hlavy 

těže Deutsch
átorů  bylo  p
matematiky, 
ce německýc
dborníků  a 
bráni do finá
a Masarykov
rzace v něm
finalistů.  Sp
finalistů  z ně
pek, Martin 
moškolních  s

po  vyhlášen

Mgr. 

 

 

h für helle K
propojit  jazyk
strojírenství
h vynálezů, 
pracovníků 
ále, které pro
vě  nábřeží  v
čině před po
polu  s dalším
ěkolika  evrop
Michalica  o
studijních ús

í  výsledků  f

Marta Skopa

öpfe – 
kové  a 
í  nebo 
vědy a 
Göthe 
oběhlo 
Praze. 
orotou 
mi  pěti 
pských 
obdržel 
spěchů 

ormou 

alíková 



 

 


