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______________________________________________________

Vyhodnotenie zapojenia žiakov školy
do postupových predmetových súťaží a olympiád
za 2. polrok školského roka 2017/2018

A/ Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, umenia
a kultúry a výchovných predmetov
Sándorová Daniela z IV.O, Borovská Terézia z IV.O a Šafránková Natália z IV.O získali
2. miesto na okresnom kole Biblickej olympiády (pripravovala uč. Sedláková).
Rabadová Veronika z II.FB, Szabóová Viktória z II.FB a Liptáková Laura z II.FB získali
2. miesto v okresnom kole Biblickej olympiády a v krajskom kole súťaže sa umiestnili
na 6. mieste (pripravovala uč. Sedláková).
V okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína žiačka III.O triedy

Škárová Alexandra

získala 3. miesto (pripravovala uč. Mikolajová).
V regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín obsadila Bagoniová Judita z II.FB
bronzové pásmo (pripravovala uč. Sabolová) a Marusinová Tímea z II.RB triedy získala
strieborné pásmo (pripravovala uč.Fedorová ).
Demčák Martin z II.FB triedy sa v regionálnom kole súťaže Štúrov Zvolen umiestnil na
2. mieste (pripravovala uč. Fedorová).

B/ Predmetová komisia anglického a nemeckého jazyka
Víťazov školského kola Olympiády v ANJ zapojili učitelia do vyšších kôl súťaže, pričom
všetci zapojení žiaci boli úspešní riešitelia:
Obvodné kolo súťaže:

Artimová Daniela z IV.O v kategórii 1B
Krunková Júlia z I.O v kategórii 1A
DemčákMartin z II.FB v kategórii 2A
Žulkovská Klára z III.FB v kategórii 2B
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Hriňáková Barbora z VIII.O v kategórii 2C2
Krajské kolo súťaže:

Natália Pituchová z II.AO v kategórii 1C2

C/ Predmetová komisia francúzskeho jazyka
Prebehlo školské kolo Olympiády vo FRJ pre osemročné a klasické gymnázium.
V krajskom kole Olympiády FRJ získali:
Trebuňa František z VIII.O 1. miesto v kategórii 2C (pripravovali uč. NohajováFrištiková/Kendrová),
Bounziová Melisa z II.BO 1. miesto v kategórii 1A (pripravovali uč.

Nohajová-

Frištiková),
Humeníková Michaela z IV.O 2. miesto v kategórii 1B (pripravovala uč.Kendrová),
Humeníková Lenka z VI.O 6. miesto v kategórii 2A (pripravovali uč. Kendrová
a Krompaská).
V celoštátnom kole Olympiády FRJ Bounziová Melisa z II.BO obsadila 3. miesto
v kategórii 1A (pripravovali uč. Nohajová-Frištiková a Kendrová).
Medzinárodnú skúšku z FRJ DELF scolaire A1, A2, B1 a B2 v mesiaci február úspešne
absolvovalo 19 žiakov a v mesiaci jún 2018 33 žiakov, spolu 52 žiakov (zabezpečovali
uč. Nohajová-Frištiková a Kendrová).

D/ Predmetová komisia francúzskeho jazyka a literatúry
Víťazka školského kola Tonková Kristína IV.FB reprezentovala školu v krajskom kole.

E/ Predmetová komisia ruského jazyka
V krajskom kole súťaže Ruské slovo obsadili žiaci školy:
1. miesto v prednese poézie

v III. kategórii Čuchtová Alexandra

z II.RB (ruské

prostredie) - pripravovala uč. Lauffová,
3. miesto v prednese poézie v III.kategórii Tímea Merkovská z II.RB (slovenské
prostredie) - pripravovala uč. Lauffová,
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1. miesto v prednese poézie v II. kategórii Lauff Eduard z III.O (ruské prostredie)
- pripravovala uč. Lauffová,
1. miesto v prednese poézie v I. kategórii Dobríková Jasmína z II.BO (slovenské
prostredie) – pripravovala uč. Mydlová,
1. miesto v prednese prózy v III. kategórii Marusinová Tímea z I.RB (ruské prostredie)
- pripravovala uč. Králik,
1. miesto v prednese prózy v III. kategórii Petrušová Milica z I.RB (slovenské
prostredie) - pripravovala uč. Králik.
V celoštátnom kole súťaže Ruské slovo získali:
2. miesto v prednese poézie

v III. kategórii Čuchtová Alexandra z II.RB (ruské

prostredie) - pripravovala uč. Lauffová,
2. miesto v prednese poézie v II. kategórii Lauff Eduard z III.O (ruské prostredie)
- pripravovala uč. Lauffová,
2. miesto v prednese poézie

v I. kategórii Dobríková Jasmína z II.BO (slovenské

prostredie), pripravovala uč. Mydlová,
1. miesto v prednese prózy v III. kategórii Marusinová Tímea z I.RB (ruské prostredie)
- pripravovala uč. Králik,
3. miesto v prednese prózy v III. kategórii Petrušová Milica z I.RB (slovenské prostredie)
- pripravovala uč. Králik.
V Olympiáde v ruskom jazyku sa umiestnili:
Meľuch Erik z I.RB na 1. mieste v krajskom kole a na 3. mieste v celoštátnom kole,
Chikurová Eva z II.RB na 2. mieste v krajskom kole,
Petrušová Milica z I.RB na 3. mieste v krajskom kole.
Žiakov pripravovala uč. Lauffová
V medzinárodnej súťaži Živá klasika obsadila Marusinová Tímea z I.RB 2. miesto
a na celosvetovej súťaži v Arteku obsadila 7. miesto. Žiačku pripravovala uč. Lauffová.
V celoslovenskej súťaži Ruský film v škole sa Vitányiová Larisa z I.RB umiestnila na
3. mieste (Lauffová).
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F/ Predmetová komisia geografie a občianskej náuky
Na štyroch východoslovenských turnajoch Slovenskej debatnej ligy školu reprezentoval
Viktor Jenčuš z II.FB a postúpil do celoslovenského kola z 2. miesta (pripravovala uč.
Vargová).
V krajskom kole Olympiády ľudských práv školu reprezentoval víťaz školského kola
Viktor Jenčuš z II.FB (pripravovala uč. Vargová). Medzi 44 súťažiacimi sa umiestnil na
10. mieste a bol úspešným riešiteľom.
V okresnom kole Geografickej olympiády získala Kristína Hulíková z IV.O 7. miesto (z
30 účastníkov) a je úspešnou riešiteľkou okresného kola GO (pripravovala uč. Bučková).

G/ Predmetová komisia matematiky, informatiky, fyziky, chémie a biológie
Bolo zorganizované školské kolo Pytagoriády (pripravovala Bozuľová a Vrtišová),
2 žiačky reprezentovali školu v okresnom kole.
Do školského kola Chemickej olympiády (pripravovala Lengyelová) sa zapojilo 12
žiakov, v okresnom kole školu reprezentovali Bujdóosová Sabína z IV.O a Kačmárová
Patrícia z IV.O a stali sa úspešnými riešiteľkami.
V okresnom kole Biologickej olympiády (pripravovala Riečanová) sa v kategórii D
umiestnila Ménová Jana z II.BO na 1. mieste a Orosová Alexandra z II.AO na 4. mieste.
V kategórii C sa Bujdósoová Sabína z IV.O umiestnila na 4. mieste a Weissová Františka
z III.O na 7. mieste. Všetky súťažiace zároveň splnili kritéria a sú úspešné riešiteľky.
Do Fyzikálnej olympiády kategória E Archimediáda bola zapojená žiačka Ménová
z II.BO a postúpila do okresného kola (pripravovala Fedáková).

H/ Predmetová komisia telesnej výchovy
V oblasti športovej činnosti zapojili žiakov do dlhodobých súťaží:
- v basketbale dievčat získalo družstvo školy 3. miesto v regionálnom kole a 4. - 6.
miesto v krajskom kole (pripravoval Bojčík),
- v regionálnom kole hádzanej sa družstvo dievčat umiestnilo na 3. mieste a v krajskom
kole obsadilo 5. miesto (pripravoval Bojčík),
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V regionálnom kole vo futsale obsadilo družstvo chlapcov 3. miesto (pripravoval Líška),
V regionálnom kole vo volejbale získalo družstvo dievčat 3. miesto (pripravovala
Kužillová).
V orientačnom behu dievčat boli zapojené dve žiačky.
Weissová Ľuboslava z V.O získala 1. miesto v regionálnom, v krajskom kole
a aj na Majstrovstvách SR (pripravoval Líška).
Popovičová Loriana zo II.BO získala 6. miesto v regionálnom, 2. miesto v krajskom kole
a na Majstrovstvách SR sa umiestnila na 12. mieste (pripravoval Líška).
V športovej streľbe na majstrovstvách SR Veronika Krunková z III.O obsadila
7. miesto.

V Košiciach 28. júna 2018
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