Geografická žatva
Tak toto sme tu ešte nemali! Znela veta po zverejnení výsledkov celoštátneho kola geografickej
olympiády kat. A, ktoré sa konalo v piatok 23. 4. 2021 dištančnou formou. Našu školu, okres,
ale aj kraj reprezentovali v tomto 49. ročníku 2 študenti a obaja z našej školy. Ondrej Jurkovič
z oktávy B v kat. Z – testovej časti si zmeral sily medzi 77 účastníkmi vo
vedomostnom, multimediálnom teste i zručnosti v anglickom jazyku. Musel sa tiež popasovať
s praktickým zadaním, na vypracovanie ktorého mal 24 hodín. Skončil ako úspešný riešiteľ na
peknom 15. mieste.
Ivan Murín zo sexty A riešil tento rok GO v kat. A po prvýkrát. Vypracoval prácu na úrovni
diplomovej práce vysokoškoláka s rozsahom 111 strán na tému Vysychajúce bezodtokové
jazerá sveta s dôrazom na Aralské jazero. V celoštátnom kole musel prácu obhájiť –
odprezentovať pred odbornou komisiou, odpovedať na otázky, vyjadriť sa k posudku. Tiež sa
musel popoludní popasovať s vedomostným testom a preukázať zručnosti v anglickom jazyku.
Nakoniec mu jeho úsilie prinieslo skvelý úspech v podobe 2. miesta a nominácie do užšieho
výberu na medzinárodnú GO.
Za skvelými úspechmi svojich starších spolužiakov nezaostávali ani ich mladší spolužiaci
v krajskom kole GO kat E a F. Konalo sa 16. 4. 2021 tiež dištančnou – online formou. Žiaci sa
museli popasovať s monotematickým a teoretickým testom, ukázať, aké zručnosti majú
v praktickej časti testu. A tu sú výsledky: V kat. F (príma – sekunda) skončila Zuzana Bárthová
z I. A na krásnom 8. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou. V kat. E (tercia – kvarta) si Andrej
Lovás z IV. B vybojoval 7. miesto a tiež sa stal úspešným riešiteľom. Najväčší úspech dosiahla
Alexandra Lišková z IV. B, ktorá skončila na krásnom 2. mieste a vybojovala si tak postup do
celoštátneho kola geografickej olympiády v máji 2021.
Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy,
okresu, kraja a tiež za odvahu ukázať, že sa oplatí bojovať v tomto ťažkom období a urobiť
niečo navyše. A hlavne že geografia napriek súčasným obmedzeniam v cestovaní stále patrí
medzi obľúbené predmety.

