Soutěžž Deutsch
h für helle Köpfe – Němčina
N
pro
p bystréé hlavy
V květnu 22011 se žácii 4.B Martin Michalica a Tomáš Cop
pek zúčastnili finále souttěže Deutsch
h für helle Köpfe –
outěž probíh
hala od záříí do dubna, hlavním cíle
em organizáátorů bylo propojit
p
jazykkové a
Němččina pro bysttré hlavy. So
odborrné znalosti žáků středn
ních škol. So
outěžící mělli za úkol zaaslat projektt z oblasti m
matematiky, strojírenstvíí nebo
přírod
dních věd a v průběhu so
outěže správvně vyřešit čttyři kvízy vzttahující se k problematicce německých vynálezů, vědy a
techniky. Soutěžn
ní projekt žááků Model JAWA
J
50 M
MOTOR zaujaal porotu slloženou z oddborníků a pracovníků Göthe
Institu
utu, Martin s Tomášem správně odp
pověděli na všechny otáázky čtyř kvízzů a byli vybbráni do finá
ále, které pro
oběhlo
20. kvvětna 2011 formou prezentace sou
utěžního proojektu v budo
ově Göthe Institut‐u naa Masarykovvě nábřeží v Praze.
Úkolem finalistů b
byla prezenttace projektu
u před odboornou poroto
ou a jednoduchá konverrzace v němčině před po
orotou
jazyko
ovou. Naši žžáci (dnes už úspěšní absolventi) oobstáli v konkurenci dalšších dvaceti finalistů. Sp
polu s dalším
mi pěti
finalissty vybojovali 1. místo – dvoutýden
nní jazykovýý pobyt v Ně
ěmecku (v zastoupení
z
ffinalistů z ně
ěkolika evrop
pských
zemí).. Vzhledem ke zvoleném
mu druhému
u cizímu jazzyku se pobyytu zúčastníí Tomáš Coppek, Martin Michalica obdržel
o
hodno
otné ceny. O
Oba studentii nezklamali,, připsali si ddo svého již dlouhého seznamu mim
moškolních studijních
s
ússpěchů
další výhru
v
a opět vzorně reprrezentovali olomouckou
o
strojárnu.
Svou rado
ost z prvensttví spontánn
ně vyjádřili bbásničkou po
oslanou bezp
prostředně ppo vyhlášení výsledků formou
sms zp
právy:
„T
Takže děcka jje to pecka
Co
opek jede do Německa.
Michalica místto strojku
do
ostal aspoň M
MP trojku.“

Blahopřeejeme oběm
ma studentů
ům a děkujeeme za reprezentaci školy !!!
Mgr. Marta Skopaalíková

