OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU – krajské kolo – 10. 2. 2021
Dň a 10. februá ra 2021 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku.
Naš u š kolu reprezentovala Eva Serdelová (4.C) a v súťaži získala tretie miesto!
Gratulujeme!
Mgr. Mária Dorková
A čo na to Eva?
Som maturantkou na našej škole a tento rok som sa prvýkrát zúčastnila olympiády
z anglického jazyka. Bolo to o to zaujímavejšie, že sa to konalo online formou kvôli
pandémii. Môžem vám povedať, že to bola veľmi zaujímavá skúsenosť a hneď by som
do toho išla znova.
Krajské kolo olympiády sa skladalo z písomnej časti a ústnej časti, do ktorej postúpili
len šiesti najlepší. V písomnej časti boli úlohy zamerané na gramatiku, slovnú zásobu
a tiež počúvanie s porozumením. Bolo pomerne náročné sústrediť sa a pracovať pod
istým časovým tlakom, ale myslím si, že to bola super predpríprava na maturitnú
skúšku, ktorá nás pravdepodobne neminie.
Po vyhodnotení prvej časti mi prišiel email, ktorý hovoril, že postupujem na ústnu
časť. Neviem, či som sa viac bála alebo tešila. Nebolo to ale vôbec strašné.
Organizátorky boli veľmi prívetivé a komunikácia s nimi išla celkom ľahko. Našou
úlohou bolo vymyslieť príbeh na základe obrázkov a tiež zahrať všetkým známy roleplay (dialóg na danú tému). Pri celkovom vyhodnotení som sa dozvedela, že som
skončila na treťom mieste, čo podľa mňa vôbec nie je na zahodenie 😊.
Rada by som vás týmto všetkých povzbudila, aby ste sa nebáli prijímať výzvy, akou
pre mňa bola aj táto olympiáda. Chcem sa tiež poďakovať pani profesorke
Chrobákovej, ktorá ma podporuje v anglickom jazyku už od začiatkov na našej škole
a tiež pani profesorke Dorkovej, ktorá mi podávala informácie o olympiáde a starala
sa o celkový hladký priebeh. Ďakujem aj všetkým, ktorí ste sa dočítali až sem a dúfam,
že som vás aspoň trošku nakopla k reprezentovaniu našej školy. Nebojte sa výziev!
Eva Serdelová, IV.C

