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Prezentace Dne poezie v tisku

Naše absolventka Tereza Vilišová, čerstvá držitelka Ceny Thálie a Ceny Alfréda
Radoka za nejlepší ženský herecký výkon v oboru činohra, se setkala s žáky
a pedagogy našeho gymnázia.

Úspěchy našich žáků ve vědomostních a dovednostních soutěžích

Začátkem listopadu se uskutečnila v prostorách Francouzské aliance Ostrava fotosoutěž
„Co mi připomíná Francii“.
Odborná porota udělila jedno z předních míst i našim třem studentkám:
Monice Bochenské,
Barboře Gruszkové a Saši Císařové z 1.E.

Blahopřejeme !

Dans le cadre de l´Automne français,
l´Alliance française d´Ostrava
a organisé un concours photo
„Ça me rappelle la France“.
Le jury a décerné l´une des premières places
à trois de nos étudiantes:
Monika Bochenská,
Barbora Gruszková et Saša Císařová de 1.E.

Toutes nos félicitations !

V rámci projektu „Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii“ navštívili
naši žáci Dolní oblast Vítkovic.

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce

Slavíme 20. výročí partnerských kontaktů s Ecole et Collège Jeanne d´Arc
Jak to všechno začalo?
Musíme se vrátit více než 20 let zpátky, do školního roku 1992/93. Naše škola se jmenovala
Gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků a bylo to ani ne dvouleté batole, dychtivé rozběhnout se
plnými silami do života a do světa.
S plnou podporou tehdejšího vedení školy (paní ředitelka PhDr. Marie Šedivá), hledala francouzská
sekce kontakty na francouzské školy, které by měly zájem navázat partnerské vztahy vedoucí k setkávání a
výměnným pobytům studentů i učitelů.
Představme si nepředstavitelné - dobu bez internetu, elektronické pošty, mobilních telefonů i faxu.
Hledání bylo závislé na dopisech psaných na stroji nebo rukou a na klasické poště, tehdy ještě mnohem
zdlouhavější, než v dnešní době.
Téměř celý školní rok nepřinášelo naše úsilí žádné výsledky, až pomohla nečekaná náhoda.
V červnu 1993 jsem se coby členka Sdružení učitelů francouzštiny zúčastnila plenárního zasedání
tohoto sdružení v Praze. Konalo se v sobotu dopoledne a já se dostavila do velké zasedací místnosti
s mírným zpožděním, kvůli tehdejším zdlouhavým vlakovým spojům z Ostravy. Velký sál byl zcela zaplněn
a já se posadila úplně vzadu. Těsně před přestávkou v jednání přistoupila k mikrofonu jedna
z předsedajících, ve zvednuté ruce držela malý kousek papíru a řekla, že dostala na setkání učitelů v Paříži
adresu francouzské školy v Limoges, jejíž ředitel hledá kontakt na českou školu.
Zamávala oním kouskem papíru a čekala, který účastník schůze projeví o adresu zájem.
Štěstí přeje připraveným - to jsme byli my; zvedla jsem rychle ruku a adresu získala.
Po prvých písemných kontaktech s tehdejším ředitelem Collège Jeanne d´Arc panem G. Maitrem
bylo dohodnuto, že první výměna mezi našimi školami se uskuteční na jaře 1994.
Od té doby se výměnných pobytů zúčastnily stovky a stovky studentů, kterým umožnily zažít Francii
nejen z pohledu turisty. Pro některé z nich to byla událost, která zásadně ovlivnila jejich profesní a někdy i
osobní život.
Nebyla bych si ale pomyslela, když jsem dostala do ruky kousek čtverečkovaného papíru s ručně
psanou adresou, že tento partnerský vztah přeroste v oboustranné přátelství a oslaví krásné 20. narozeniny.

BON ANNIVERSAIRE!

březen-duben 2014
Mgr. Vlasta Dubroková

Žáci 3. ročníků na sportovním kurzu (Flattach – Rakousko)

Žáci 1. ročníků na lyžařském kurzu (Nassfeld – Rakousko)

Úspěchy našich žáků ve vědomostních a dovednostních soutěžích

