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Nejlepší škola v soutěži
Best In English v ČR

Duben představí výtvarníky z 21. ZŠ
Pokud si najdete chvilku nebo budete mít cestu okolo Městského úřadu na
Slovanech v Koterovské ulici, můžete
si ve vitrínách prohlédnout malby, kresby či koláže, které vytvořili žáci 2. stupně 21. ZŠ.
Mezi žáky naší školy je spousta šikovných a nadaných výtvarníků, proto jsme
se rozhodli ukázat jejich díla širší veřejnosti.
Pro výstavu nám nejprve na celý měsíc únor byly poskytnuty prostory v prvním patře renesanční radnice na náměstí Republiky.
Poté se velká část výstavy přesunula
právě na UMO 2, kde bude ke zhlédnutí
po celý měsíc duben.

Výborné umístění naší školy
v celostátní soutěži
Ředitel gymnázia Mikulášské náměstí Mgr. Petr Mazanec a projektový manažer soutěže Jindřich Josífek

Studentka Gymnázia Janika Pokorná a projektový manažer soutěže Jindřich
Josífek
Vítězem 8. ročníku největší on-line středoškolské soutěže v anglickém jazyce na světě Best In English
v rámci kategorie škol v ČR se stalo opakovaně Gymnázium z Plzně
na Mikulášském náměstí, které se
umístilo na celkovém 11. místě. Nejlepší studentkou z tohoto gymnázia
je Janika Pokorná, která skončila
čtvrtá v rámci ČR z 8500 studentů
středních škol.
Soutěže, kterou každoročně pořá-

dá Institut rozvoje kompetencí společně se vzdělávací a cestovní agenturou Czech-us, se letos zúčastnilo
21110 studentů z 922 středních škol
reprezentujících 30 zemí.
Studenti i školy obdrželi certiﬁkáty s umístěním v soutěži. Nejlepším
z nich předal certiﬁkáty projektový
manažer soutěže Best in English
Ing. Jindřich Josífek.
Více informací o soutěži najdete
na www.bestinenglish.org .

Naše 21. ZŠ Plzeň se prezentuje
jako škola s rozšířenou výukou cizích jazyků, a to AJ, NJ, FJ a RJ. V
rámci nich se snažíme zapojovat do
konverzačních, výtvarných, recitačních, dramatizačních, korespondenčních i jiných soutěží a akcí.
Letos v lednu přišla nabídka zúčastnit se již 17. ročníku soutěže
Frankofonie 2019, jejímž cílem bylo a je podpořit znalosti žáků ZŠ a
studentů SŠ v oblasti historie, geograﬁe, kultury a umění frankofonních zemí.
Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) v Paříži vyhlašuje každoročně 10 výrazů používaných
v jednotlivých frankofonních zemích, které vytvářejí základ tematického zaměření příslušného ročníku soutěže.
Kategorie ZŠ je výtvarného a také
písemného zaměření a probíhá na
úrovni školního a poté hned ústředního (celostátního) kola. Soutěžící

předkládají výtvarnou práci (kresbu, malbu, fotograﬁi, koláž) ve formátu max. A3 a musí v ní být zobrazen význam alespoň 1 z 10 výrazů vyhlášených pro aktuální ročník soutěže. K této výtvarné části
pak musí být přiložen ještě krátký
„vysvětlující“ text ve FJ. Každá škola může zaslat maximálně 7 soutěžních příspěvků.
Mezi oceněnými byla nakonec
i jedna žákyně naší školy, Terezka Dvořáková ze 7. C. Ve středu
20. března, což je Mezinárodní den
frankofonie, si v Praze na MZV v
Černínském paláci v rámci slavnostního ceremoniálu převzala diplom a ceny za 12. místo v kategorii ZŠ.
Máme z tohoto umístění obrovskou radost, o to větší, že mezi oceněnými jsme byli jedinou ZŠ z celé
republiky.
Mgr. Jitka Králová, 21. ZŠ

