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Rozhledy

Propagační písemnosti. Zadání na str. 3.
Mistrovství ČR v grafických předmětech se le- Zadání a řešení státní zkoušky v němectos uskutečnilo 26. – 27. dubna 2006 v malebném kém jazyce. Nalistujte str. 14 a 15.
jihočeském městečku Blatná. Střední odborná Kompletní výsledky mistrovství na str. 16.
škola Blatná vytvořila
příjemné prostředí pro
76 soutěžících z 50 škol. Vážení čtenáři,
Stejně jako loni i letos pro příští ročník připravujeme rubriku
žáci středních škol bojo- Odpovídáme, ve které se budeme věnovat dovali o co nejlepší umís- tazům k našim předmětům a disciplínám. Své
tění v psaní na klávesnici, otázky můžete posílat na e-mailovou adresu
korektuře textu, wordpro- konupek@nuov.cz již nyní.
cessingu a těsnopisu.
V den příjezdu se sou- sady). Získala 22 400 bodů (239 k., 6 ch.). Druhé
JAN PATÁK
těžilo v disciplíně zvané místo obsadila loni třetí Petra Kinclová (G Bystřice
wordprocessing. Soutěžní zadání je rozděleno nad Pernštejnem) s výkonem 20 500 bodů
na dvě části (první ob(210 k., 2 ch.) a bronzová příčka patří
sahuje i hromadnou koPetru Strouhalovi (Gymnázium T. G. M.
respondenci) a celkový
Hustopeče) za 17 600 bodů (181 k.,
čas na vypracování činí
2 ch.).
90 minut. Nejlepší souTěsnopis je disciplína, která nemá tolik
těžící mohl získat maxisoutěžících. I letos se jí zúčastnili pouze
málně 167 b. Nejvíce
ti žáci, kteří používají strojový těsnose této hranici přiblížil
pis, např. systém ZAVPIS nebo šablonu
Jan Paták (Gymnázium
s automatickými opravami. První místo
Sušice), který zvítěv této disciplíně
zil výkonem 161 b.
získal Miloš
Druhé místo obsadila
Černilovský
Ivona Třísková (OA
(Biskupské gymOrlová) se 157 b. a na
názium Hradec
třetím místě skončil Jiří
Králové), který
LUCIE ŠEVCOVICOVÁ
Kopel (SOŠ Net Office
při rychlosti
Orlová), který získal jen o bod méně, tedy 156 b. 110 slov/min. dosáhl přesDruhý den začínal korekturou textu. Soutěžní nosti 99,07 %. Druhá Petra
text s 250 korekturami se většinou zaměřuje na Kinclová (G Bystřice
místo, kde se mistrovství koná. Letos to bylo nad Pernštejnem) při MILOŠ ČERNILOVSKÝ
o Blatné a jejím okolí. Nejlépe si s korekturami po- 100 slovech/min. měla přesnost 99,22 % a Lucie
radila Lucie Ševcovicová (OA Praha – Heroldovy
Pokračování na straně 5
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