Naše úspechy v geografickej olympiáde
Už tradične sa študenti našej školy zapájajú do mnohých geografických súťaží. Medzi
najobľúbenejšie patrí geografická olympiáda. Aj tento rok sa do školského kola zapojilo
takmer 90 študentov od prímy až po kvartu. Do okresného kola však mohli postúpiť len prví
traja z každej kategórie. Okresné kolo sa uskutočnilo vo februári 2014.
K našim najúspešnejším riešiteľom patrili tento rok naši primáni - Matej Buocik z prímy
A, ktorý sa umiestnil na 2. mieste, Dominika Dvorská z prímy B a Martin Štípala patrili
k úspešným riešiteľom. Medzi ďalších úspešných riešiteľov patrili Sarah Novanská a
Veronika Murgašová zo sekundy A, Patrik Mažári a Elena Valašíková z tercie B, Michal
Plášil z tercie A, Lukáš Račko a Ján Cuninka z kvarty B. Do krajského kola, ktoré sa
uskutočnilo 2. 4. 2014 v Žiline, postúpili M. Buocik, D. Dvorská a P. Mažári. Prví dvaja sa
stali aj úspešnými riešiteľmi krajského kola.
V kategórii stredných škôl sme boli tiež úspešní. V tejto kategórii musia žiaci vypracovať
prácu na vopred stanovenú tému, prácu obhájiť a zvládnuť tiež náročný písomný test z učiva
geografie. Žiačky sa zapojili do tejto kategórie po prvýkrát a o to cennejšie sú ich vynikajúce
výsledky.
V kategórii A - regionálna geografia sveta:
1. miesto: Petra Šufliarska zo sexty A s témou "Sibír - história a perspektívy rozvoja"
2. miesto: Petra Výbohová zo sexty A s prácou "Dubaj – miesto neobmedzených možností?"
3. miesto: Izabela Mária Hejzlarová zo sexty B s prácou "Významné hraničné rieky vo svete"
V kategórii B - regionálna geografia Slovenska:
Lucia Pavlíkova z kvinty A - 3. miesto s prácou " Horské a vysokohorské chaty – dôležitá
súčasť infraštruktúry pre turizmus".
V kategórii CD - geoekologické a environmentálne problémy:
Valentína Menichová zo sexty B - 3. miesto s prácou "Veľká koralová bariéra - krehký
ekosystém"
Zastúpenie sme mali aj v kategórii Z - písomný test bez práce. K našim najúspešnejším
študentom patrili Michal Kráľ a Simona Rišianová zo septimy B a Ivana Beláňová zo sexty A.
Sme hrdí, že naši študenti dosiahli takéto úspechy a budeme držať palce Peťke Šufliarskej a
Peťke Výbohovej, ktoré nás budú reprezentovať na celoštátnom kole geografickej olympiády
koncom apríla v Prešove. Všetkým srdečne blahoželáme!

