PSYCHOLOGICKÁ SOUTĚŽ 2019 NA TÉMA: „SÍLA OKAMŽIKU“.
V tomto školním roce již tradičně proběhla psychologická soutěž vyhlašovaná
celostátní předmětovou komisí psychologie. Tentokrát na téma „Síla okamžiku“
Školní kolo se konalo v pátek 15.března 2019. Z třídních kol bylo vybráno 6 nejlepších
prací žákyň ze studijních oborů ZA 2, SČ2 a ZA 3. Nakonec reprezentovaly své práce
3 studentky ze ZA2 a SČ2. Práci žákyně osobně prezentovaly v power-pointu před
komisí složenou z učitelek odborných předmětů Mgr. J.Keřkovou a Mgr. M.Kurucovou.
Práce musí splňovat kritéria určená celostátní předmětovou komisí psychologie, jsou
psané ve Wordu v rozsahu 5 – 10 stran a pro prezentaci si žákyně připravily práci
v power-pointu, doplněnou vlastními fotografiemi a zvukovými nahrávkami. Při
prezentaci se hodnotí celkový dojem, rétorické schopnosti, úprava zevnějšku, kultura
vystupování, zpracování prezentace, vlastní vklad, kreativní přístup a přínos práce.
Všechny studentky ve školním kole prezentovaly kvalitní, zajímavé a kreativně pojaté
práce s vlastní úvahou a příběhem, doplněné vlastními fotografiemi a zvukovými
nahrávkami
Výsledky školního kola soutěže – umístění žákyň:
1.místo: ŘEBÍKOVÁ Michaela (ZA2)
2.místo: ZELOVÁ Marie (SČ2)
3.místo: Huong Nguen (SČ2)
Autorky 2 vítězných prací školního kola, Michaela Řebíková a Marie Zelová
reprezentovaly SOŠZ a SOU Český Krumlov účastí v regionálním kole soutěže, které
proběhlo ve SZŠ a VOŠZ v Českých Budějovicích 21. března 2019. (Účastnilo se 9
žákyň a žáků z 5 jihočeských škol, z Písku, Jindřichova Hradce, Tábora, Č. Budějovic
a Č.Krumlova). Přesto, že se žákyně neumístily na prvních třech místech, předvedly
pěkné práce a děkujeme jim za výbornou úroveň zpracování i za prezentaci a za
aktivní účast v soutěži.
Mgr. Jitka Keřková
Michaela Řebíková měla práci zaměřenou na silné okamžiky ze života, o kterých jí
vyprávěla pamětnice,84 letá paní, která měla bohatý život a velké životní zkušenosti:

Marie Zelová se podělila o silné okamžiky, které zažila díky svému
koníčku – hudbě:

Huong Nguen ve své práci poukázala na silné okamžiky, které mohou
přinášet různé životní situace a problémy. Silné okamžiky znázornila
kreativními fotografiemi:

