Pohľad späť na SOČ
Stredoškolská odborná činnosť, alebo aj skrátene SOČ je súťaž, do ktorej sa každoročne
zapájajú aj septimáni našej školy.
Už v septembri nám pani profesorky slovenského jazyka oznámili prvé inštrukcie, na základe
ktorých sme začali premýšľať nad témou práce a neskôr tvoriť. Viacerí mali v odbore svojej
práce jasno, iní dlho nevedeli nájsť nič, čo by ich zaujímalo a mohli začať s prácou. Nakoniec
si každý našiel to svoje. Na práci sme pracovali dlhé mesiace, či už na hodinách slovenského
jazyka alebo vo voľnom čase. Mnohokrát sme čítali metodickú príručku, aby sme postupovali
presne tak, ako bolo potrebné. Po vianočných prázdninách sme pomaly „finišovali“ a tí z nás,
ktorí si väčšiu časť práce nechali až na koniec, mali v tomto čase ešte veľa práce.
26. 2. 2014 po odovzdaní záverečnej verzie práce a zadelení do odborov nastal deň, keď sme
sa museli postaviť pred komisiu a odprezentovať to, čo sme tvorili skoro pol roka. Mnohí boli
veľmi vystrašení a obávali sa predstúpiť pred komisiu. Napriek tomu sme to všetci zvládli a tí
úspešnejší postúpili ďalej do okresného kola. Niektorí „šťastlivci“, ktorí nemali žiadnu
konkurenciu na okrese, postúpili priamo do krajského kola. V okresnom kole sa ďalším 5-tim
žiakom našej školy podarilo zdolať súperov a postúpiť do krajského kola. To sa uskutočnilo
27. 3. 2014 v Liptovskom Hrádku. Mali sme tam zastúpenie až 14 žiakov v 9-tich odboroch.
Konkurencia bola veľmi veľká, veď tu súťažilo okolo 150 študentov, ktorých práce boli
veľmi kvalitné. Prezentácia každého z nás netrvala viac ako 20 minút, no deň to bol veľmi
dlhý. Sledovali sme práce ďalších súťažiacich a potom veľmi dlho čakali na vyhlásenie
výsledkov. Až pre štyroch študentov našej školy to bol víťazný deň. Postúpili do celoštátneho
kola, ktoré sa uskutoční v Starej Ľubovni.
Napriek tomu, že sme tvorbe práce SOČ venovali mnoho voľného času, verím, že to nebol
premrhaný čas. SOČ-ka nám priniesla mnoho skúseností. Naučili sme sa, ako písať odbornú
prácu a čiastočne sme odbúrali strach z prezentovania. Niektorí boli radi, že skončili už
v školskom či okresnom kole, iní zas s rozhodnutím poroty neboli veľmi spokojní a mali so
svojou prácou vyššie ambície.
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