Sezóna 2020//21 v debatnom klube Gymlet
Tento rok nebol jednoduchý pre nikoho a rovnako ani pre náš debatný klub. Napriek tomu
môžeme z ľahkosťou zhodnotiť, že nebol o nič menej úspešný ako tie predtým. Nielenže
počet debatérov a debatériek radikálne stúpol na krásny počet 22, ale aj úspechov bolo
mnoho.
V Juniorskej debatnej lige (príma - kvarta) našu školu reprezentovalo 10 žiakov. Nebol
turnaj, na ktorom by sa naša škola neumiestnila v top trojke. Táto zásluha patrí najmä Nine
Dedinskej a Lívií Huberovej, dvom primánkam, ktoré napriek tomu, že začali debatovať len
tento rok, už majú za sebou celoslovenské úspechy. Lívia Huberová sa na celoslovenskom
finále umiestnila na krásnom 3. mieste a Nina Dedinská na krásnom 2. mieste. Ich finálové
reči si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=3SrosGq8VU0&t=626s.
Ostatným tímom a debatérom patrí tiež obrovská gratulácia za ich neprestajnú motiváciu sa
zlepšovať a už teraz môžeme povedať, že o rok tých úspechov bude určite viac.
V stredoškolskej debatnej lige (kvinta - oktáva) nás tento rok reprezentovali 4 trojčlenné
tímy, z toho pre tri bola SDL novinkou. Tím Gymlet 1 (Barbora Biringerova, Bianca E.
Štrbáková a Tereza Haršányová) sa v stredoslovenskom turnaji umiestnili na 7. mieste
a v zložení Barbora Biringerová, Petra Magnerová a Dorota Lučanská na krásnom 4. mieste
v celoslovenskom turnaji Hodžové fórum.
Tím Gymlet 2 v zložení Petra Magnerová, Samuel Olík a Lukáš Vecel sa v poslednom
regionálnom kole umiestnili na 5. mieste. Po troch regionálnych turnajoch vždy 20 najlepších
slovenských tímov postupuje do finále (obvykle v národnej rade), kde tento rok postúpil tím
Sučlet v zložení - naša dnes už absolventka Aneta Migátová a dvaja členovia z BGMH
v Sučanoch - Soňa Koniarová a Dário Mikuš. Vo finále sa prebojovali do štvrťfinále medzi 6
najlepších slovenských tímov.
Okrem víťazstiev v súťažiach za najväčší úspech nášho debatného klubu považujeme to, že aj
napriek neľahkej situácií boli schopní stretávať sa každý týždeň prostredníctvom online
tréningov, a tak rozvoj kritického myslenia nemuseli zastaviť. Debatný klub nie je len miesto
učenia sa, ale aj výborná komunita. Už teraz sa tešíme na úspechy v budúcom roku. Držíme
palce!

