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Piatok, 13. máj rozhodne nepatril k 
nešťastným dňom našej školy. Pre našich 
študentov znamenal obrovský úspech 
a šťastie! Študenti 2.ZA A a 2. ZA B sa 
zúčastnili celoslovenskej súťaže v dra-
matizácii v anglickom jazyku - Jazykový 
kvet 2016.  Perfektnou angličtinou a 
dokonalými hereckými výkonmi hrdo 
reprezentovali našu školu. V hustej a silnej 
konkurencii sme si vybojovali najvyššie 
hodnotenia poroty a získali tak úžasné 
prvenstvo. 1. miesto na celoštátnej súťaži 
znamená pre našich študentov fanta-
stický úspech, veď súperili so žiakmi 
bilingválnych gymnáziií a porazili ich! 
Porotu tvorili vysokoškolskí pedagógovia 
z Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, kde 
sa súťaž konala. Akademická pôda ešte 
zvýšila kredit súťaže, ktorá sa koná pod 
záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Naši 
študenti si v tomto ročníku vybrali antickú 
báj s názvom Narcissus and Echo, ktorú 
spracovali do dramatizovanej podoby a 
predviedli čistou, ľúbeznou angličtinou.
“ Niektoré vety, či slová sme opakovali aj 
30 X, kým bola pani profesorka spokojná”, 
hovorí Kamila Korimová, predstaviteľka 
Echo.
“ Myslím , že sme si divákov získali 
hlavne estetickým spracovaním príbehu. 
Dialógy boli trefné, vtipné, posolstvo 
príbehu zároveň veľmi hlboké”, dodávaTa-

tiana Husárová, učiteľka angličtiny a 
režisérka.
“V Trnave sme strávili dva 
nezabudnuteľné dni, stmelili sme sa 
ako triedne kolektívy, bližšie sme sa 
spoznali. Som s istý, že budúci rok 
bude pre nás a školu rovnako úspešný.
Máme veľkú chuť ďalej vyhrávať a byť 
najlepšími! “, úprimne sa vyznal Kris-
tián Bezák, predstaviteľ rozprávača
Nuž, pred nami je obrovská výzva: 
budúci ročník Jazykového kvetu bude 
medzinárodný a my chceme dokázať, 
že sa nestratíme ani v multikultúrnom 
svete tejto súťaže.Už teraz pracujeme 
na námete našej ďalšej anglickej a 
divadelnej produkcie.
Pripomíname, že v minulom ročníku 
sme na celoslovenskom kole Ja-
zykového kvetu získali 3. miesto...

Tento ročník nám priniesol zlato, odvážne 

vyhliadky v súvislosti s medzinárodnou 

súťažou sú, veríme, úplne namieste :)

Tešíme sa preveľmi z nášho úspechu 

a nové výzvy vítame s nadšením, lebo....:

Každý ďalší cudzí jazyk, ktorý ovládaš, 

znamená ďalšiu novú víziu tvojho života:)

...a my tých našich vysnených vízií, 

 cieľov a snov a túžob máme tak veľa!
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