Školské kolo SOČ
Prvý marcový deň sa v našej škole konalo školské kolo 40. ročníka stredoškolskej odbornej
činnosti. Naši septimáni prezentovali v jednotlivých odboroch výsledky svojej polročnej
práce. Celkovo sa do školského kola zapojilo 56 žiakov zo septimy A a B. V náročnej
konkurencii dokázali, že sú schopní nielen spracovať odborný text, ale hlavne vytvoriť
praktickú časť práce a obhájiť ju pred komisiou. Podarilo sa im to naozaj výborne, preto bolo
ťažké vybrať víťazov, ktorí postúpia do okresného kola dňa 16.3.2018 v SPŠ v Martine.
Postupujúcim gratulujeme!
01 problematika voľného času
1. Šuvada Tomáš VII.B - Horská cyklistika
2. Franek Martin VII.B - Vplyv výživových doplnkov na zmenu hmotnosti a sily
02 matematika, fyzika
1. Hašto Ivan VII.B - Spektroskopia
03 chémia, potravinárstvo
1. Hrabovský Adam VII.A - Umelé sladidlá
04 biológia
1. Valovičová Zuzana VII.A - Vplyv šetrných šampónov na kvalitu vlasov
2. Lasabová Martina VII.B - Využitie metód molekulovej biológie pri predikcií farby očí
05 životné prostredie, geografia, geológia
1. Jašeková Michaela VII.B - Recyklácia textilu
2. Polonec Andrej VII.A - Svetelné znečistenie
06 zdravotníctvo a farmakológia
1. Demčík Kristián VII.B - Vplyv binaurálnych tónov na funkciu mozgu
2. Šálková Diana VII.B - Kardiopulmonálna resuscitácia
07 pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
1. Urbánek Matej VII.A - Použitie kukurice v aplikovanej forme exteriérového pastevného
výkrmu počas celého roka a jej vplyv na rast hmotnosti jahniat s kombinovanou mäsovovlnovou úžitkovosťou
09 strojárstvo, hutníctvo, doprava
1. Kecsö Daniel VII.B - Pulzačné prúdové motory
11 informatika
1. Mažári Patrik VII.B - Tvorba webstránky a jej dizajn
2. Ferianc Jakub VII.B - fbl.fun
13 história, filozofia, právne vedy
1. Halaj Patrik VII.B - Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938 - 1945
16 teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
1. Urbanová Emma VII.B - Michelangelo Buonarroti
2. Budiská Petra VII.A - Obraz ženy vo svetovej literatúre
17 pedagogika, psychológia, sociológia
1. Plášil Michal VII.A - Azylová politika
2. Agricolová Sára VII.A - Sebaláska

