Olympijský týždeň aj v geografii
V týždni, v ktorom začali naši športovci svoje zápolenia v kórejskom PyeongChangu, sme
symbolicky začali aj my naše zápolenie v geografickej olympiáde. V utorok 6. 2. 2018 sa v
priestoroch CVČ Kamarát konalo okresné kolo geografickej olympiády základných škôl a
nižšieho stupňa osemročných gymnázií. Žiaci museli preukázať svoje vedomosti v teoretickej
časti z predpísaných tém, ale zvládnuť aj otázky o miestnom regióne Turiec. V praktickej
časti riešili úlohy pomocou atlasu, určovali azimuty, počítali časové posuny či mierku mapy.
Náročnosť testov bola vysoká. Svedčí o tom výsledok, v kategórii F (príma, sekunda a 6. a 7.
roč. ZŠ) boli zo všetkých účastníkov len 2 úspešní riešitelia.
1. miesto v okrese si vybojoval B. Fáber z II. B, 2. miesto patrilo A. Lovásovi z I. B a 3.
miesto obsadil F. Kovalík z II. B. V kategórii E (tercia, kvarta a 8. a 9. roč. ZŠ) bola
úspešnosť vyššia. Aj tu sa nám podarilo obsadiť 1. miesto - A. Hjadlovským zo IV. A, T.
Marček a O. Krčula patrili k úspešným riešiteľom. Do krajského kola, ktoré sa bude konať
12. 4. v Ružomberku, postupujú prví traja úspešní riešitelia z každej kategórie.
Na štafetu svojich mladších kolegov nadviazali v piatok 9.2.2018 ich starší kolegovia. V
Ružomberku, v priestoroch Pedagogickej fakulty KU, sa uskutočnilo krajské kolo GO pre
stredné školy. Zastúpenie sme mali v kategórii B - Regionálna geografia SR, kde sa píše práca
na zvolenú predpísanú tému i v Z kategórii, ktorá je len testová. Aj tu sme žali úspechy.
V kat. B obsadil M. Gulas zo VII. A 2. miesto, M. Václavíková zo VI. B 3. miesto, S.
Sušienková zo V. A 4. miesto a P. Matúšková zo VII. B 5. miesto. V kategórii Z sme mali 10
účastníkov. Najlepším z nich sa stal P. Gilan z VIII. A, ktorý skončil na 2. mieste. Do
celoštátneho kola, ktoré bude 23. - 25. 3. 2018 v Bratislave, postupujú P. Gilan a M. Gulas.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a postupujúcim držíme palce
v ďalších kolách!

