
Olympiády v českém jazyce – okresní kolo 
Ve středu 1. února 2017 jsme se jako vítězky školního kola zúčastnily okresního kola olympiády v českém 
jazyce v Šumperku, za doprovodu vychovatelky Barbory Bebčákové. 

V olympiádě soutěžili žáci 8. a 9. tříd, ale také žáci z gymnázií. Jako první nás čekala mluvnická část, tedy 
test, na který jsme měly 60 minut. Některé otázky byly velice záludné, ale díky naší přípravě s paní učitelkou 
Dagmar Špačkovou nám nedělaly moc problém, a my byly s testem rychle hotové. Po malé přestávce 
následovala část slohová, které měla také 60 minut. Ti, co nebyli spokojeni se svým výkonem v mluvnické 
části, to slohem určitě napravili. Naše téma „Co nás čeká v tomto roce / Co očekáváme od letošního roku“ 
a libovolný slohový útvar jistě vyhovoval skoro všem. Dělaly jsme, co jsme mohly, ale na vítězství nám to 
bohužel nestačilo. Já nakonec skončila na 7. místě a má spolužačka Veronika Turková na 30. místě. 

Byl to zajímavý zážitek a doufám, že se příště dalším soutěžícím z naší školy bude dařit lépe. 

Kristýna Pospíšilová, žákyně 9. třídy 

Dne 15. 12. 2016 proběhlo v učebně AJ školní kolo olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 
15 žáků z 8. a 9. tříd. Žáci si vedli velmi dobře, navzdory záludným otázkám, které na ně v testu čekaly. 
Teoretická část obsahovala mluvnické otázky, ale i otázky zaměřené na rozbor a analýzu textu. Ve slohové 
části s tématem „Moje vzlety a pády“ si žáci mohli zvolit libovolný slohový útvar. Všichni žáci bojovali, co 
mohli, a to se odrazilo i v celkovém hodnocení, kdy 4 žáci zvládli olympiádu na 75 % a více a ostatní se 
drželi také v těsném závěsu za nimi. Do okresního kola mohli postoupit však jen první dva, proto postoupily 
dívky z 9. třídy Kristýna Pospíšilová a Veronika Turková. Okresní kolo proběhlo ve středu 1. 2. 2017 
a musím říct, že dívky si v konkurenci 43 žáků z cca 24 škol vedly velmi dobře. Veronika skončila na 
30. místě a Kristýna na krásném 7. místě. Oběma dívkám moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších 
úspěchů v českém jazyce i na středních školách, kam se příští školní rok rozejdou. 

Dagmar Špačková, učitelka českého jazyka 


