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Žákyně z Mirovic se na soutěžích v Písku v únoru neztratily – 27. 2. 2015  
 

„Už od páté třídy jezdím od Písku na olympiádu z matematiky a zúčastnila jsem se i letos. Nejdřív jsem 
musela spočítat školní kolo a pak jsem jela do Písku na okresní kolo. Nakonec jsem byla čtvrtá. Jsem ráda, že 
jsem se letos zúčastnila,“ dodává Irena Čandová z deváté třídy. 

Do okresního kola olympiády v anglickém jazyce postoupila z deváté třídy Valérie Šebková, která 
průběh soutěže popisuje takto: „Ve středu 11. února  jsem se zúčastnila okresního kola olympiády v anglickém 
jazyce v Písku. Bylo nás tam celkem 11 z různých škol. Nejdřív jsme dostali test, který obsahoval poslechovou 
část, doplňování slov a přiřazování textu k obrázkům. Pak jsme si losovali čísla a ta určila pořadí, v jakém 
půjdeme ke konverzaci s porotou. Šla jsem až jako předposlední. Nejprve jsem se představila a řekla něco o 
sobě. Poté jsem si musela vylosovat konverzační téma. Naštěstí jsem si vylosovala jídlo. Porota se ptala na mé 
oblíbené jídlo, co umím vařit… Neočekávala jsem moc vysoké umístění, takže mě překvapilo, že jsem skončila 
pátá. Mám z toho velkou radost, je to pro mě úspěch.“ 
 V úterý 17. února se trojice tříčlenných družstev žákyň 7. a 8.ročníku zúčastnila místního kola lesnické 
soutěže v Písku. Celý název soutěže YPEF znamená v překladu Mladí lidé v evropských lesích. Je určena pro 
starší žáky základních škol a studenty středních škol. Skládá se z testových otázek o historii a současnosti 
evropských lesů a z poznávání přírodnin. Mirovická škola se účastnila soutěže potřetí.  

Letos se přihlásily: Alena Bierhanslová, Klára Hanzlíková, Lenka Spoustová (4. místo), Veronika 
Drábková, Jana Ladická, Adéla Melicharová (8. místo), Adéla Hořejšová, Petra Švábová, Denisa Hovorková 
(11. místo). Svoje znalosti dívky poměřily s žáky píseckých škol a družstvem ze ZŠ Kovářov. Kovářovští letos 
zvítězili.  

„Naše žákyně se připravily na test dobře. Rezervy mají v praktickém poznávání přírodnin. Pokud budou 
chtít i v příštím kole uspět, mají celý rok na to, aby se lépe připravily. A možná se k nim přidá i nějaký hoch, 
vždyť lesnictví byl původně obor výhradně pro muže,“ doplňuje učitelka přírodopisu Mgr. Jana Malečová. 

Děkujeme všem žákyním za reprezentaci školy a blahopřejeme! 
Marie Hrdinová 
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