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Vyhodnotenie zapojenia žiakov školy
do postupových predmetových súťaží a olympiád
za 1. polrok školského roka 2016/2017

A/Predmetová komisia
a výchovných predmetov

slovenského

jazyka

a literatúry,

dejepisu

Školské kolo Dejepisnej olympiády – zúčastnilo sa 25 žiakov (Mikolajová, Bujnovská),
víťazi budú školu reprezentovať v okresnom kole.
Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko - Jasmína Dobríková I.BO – bez umiestnenia
(Bujnovská).
Čím budem, keď vyrastiem – súťaž vo vlastnej tvorbe - zapojilo sa 7 žiakov – bez
umiestnenia.

B/ Predmetová komisia anglického a nemeckého jazyka
Školské kolo Olympiády v ANJ – zúčastnilo sa 30 žiakov (Kováčová, Krížeková,
Zahatňanská).
Okresné kolo Olympiády v ANJ:
Filipa Lazárová II.O – 1. miesto v kategórii 1A, postup do krajského kola (Zahatňanská)
Natália Pituchová I.AO – 1. miesto v kategórii 1C, postup do krajského kola (Suďová)
Adriana Rašiová VI.O – 3. miesto v kategórii 2C (Vasiľová D.)

C/ Predmetová komisia francúzskeho jazyka
Školské kolo Olympiády vo FRJ pre osemročné a klasické gymnázium – zúčastnilo sa ho
10 žiakov (Kendrová):
Stanislava Kuffová II.O ako víťazka školského kola v kategórii 1A a František Trebuňa ako
víťaz školského kola v kategórii 2C postupujú do krajského kola (II. 2017).
Žiaci II.O, III.O, IV.O VII.O (44 žiakov) sú zapojení do skúšok DELF scolaire (Kendrová,
Nohajová-Frištiková).
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D/ Predmetová komisia francúzskeho jazyka a literatúry
Prebehlo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku pre bilingválne gymnázium, do
ktorého sa zapojilo 7 žiakov (Horáková) – víťaz súťaže Sarah Barnová kategória 2C
postupuje do krajského kola.
Na Medzinárodnom stretnutí „Dni mladých vedeckých talentov“ v Paríži – školu
reprezentovala Ema Paľová IV.FB (Gehin).

E/ Predmetová komisia geografie a občianskej náuky
Školského kola Geografickej olympiády sa zúčastnilo 29 žiakov prímy až kvarty (Bučková
a Vrtišová).
Žiaci v kategórii „F“ Františka Weissová II.O, Anastázia Kuffová II.O, Samuel Marko II.O
a v kategórii „E“ Kristína Hulíková III.O, Ľuboslava Weissová IV.O a Daniela Artimová III.O
budú školu reprezentovať v okresnom kole.
1. Východoslovenský turnaj v debatiáde - družstvo školy v zložení Lucia Trebuňová II.O
a Rebeka Antoníková II.O sa umiestnilo na 2. mieste (Vargová).
II. Východoslovenský turnaj Slovenskej debatnej ligy – školu reprezentoval Viktor
Jenčuš I.FB – 3. miesto (Vargová)
Školského kola OĽP sa zúčastnilo 18 žiakov. V krajskom kole Olympiády ľudských práv
bude školu reprezentovať Martina Ďurišinová IV.A (Vargová).

F/ Predmetová komisia matematikya informatiky
Školské kolo - Matematická olympiáda (Lukáčová):
Samuel Peťura - úspešný riešiteľ domáceho a školského kola matematickej olympiády
v kategórii C postupuje do okresného kola.
Školské kolo Pytagoriády (Uličná, Bozuľová, Vrtišová) - zapojení boli všetci žiaci I.O, II.O,
III.O, pričom úspešnými riešiteľmi boli:
P6: Samuel Nosáľ I.BO, Samuel Čellár I.BO, Patrícia Kočišová I.AO (Uličná, Vrtišová)
P7: Dávid Cacara II.O, Monika Kapustová II.O, Rhian Grmanová II.O (Vrtišová)
P8: Terézia Borovská III.O, Maximilán Demko III.O (Bozuľová)

G/ Predmetová komisia fyziky, chémie a biológie
Prebehli školské kolá Chemickej olympiády (8 žiakov zapojila Lengyelová) a Biologickej
olympiády (7 žiakov zapojila Riečanová), okresné kolá sú plánované až na mesiac
február 2017.
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H/ Predmetová komisia telesnej výchovy
Zapojenie žiakov do dlhodobých súťaží:
Futsal chlapci (Líška)
- Športová asociácia SŠ – zapojenie sa do základného kola
- DŠS (dlhodobé športové súťaže) – 1. miesto v základnom kole a 2. miesto
v semifinále, 1. miesto v regionálnom finále a postup na Krajskú olympiádu KSK.
Florbal chlapci (Líška)
- Športová asociácia SŠ (SAŠ) – zapojenie sa do základného kola
- DŠS – 1. miesto v základnom kole, postup do semifinále.
Plavecké súťaže DŠS dievčatá a chlapci –– školu reprezentovali 4 žiaci bez umiestnenia
(Kužillová)
Šachy SAŠ – školu reprezentovali 2 žiaci – bez umiestnenia (Kužillová)
Športová streľba SAŠ – Veronika Krunková II.O – 1. miesto v okresnom kole – postup do
krajského kola (Líška)
Cezpoľný beh dievčat (ZŠ) – 1. miesto v okresnom kole, 1. miesto v krajskom kole a 2.
miesto na Majstrovstvách SR získalo družstvo školy v zložení Ľuboslava Weissová IV.O,
Loriána Popovičová I.O a Kristína Hulíková III.O

I/ Predmetová komisia ruského jazyka
Školské kolo súťaže Ruské slovo v prednese poézie a prózy (Lauffová) – zúčastnili sa ho
žiaci I.RB triedy
Školu budú v krajskom kole reprezentovať žiaci:
Tímea Merkovská – v III. kategórii poézie/Slovenské prostredie
Eva Chikurová a Alexandra Čuchtová v III. kategórii poézie Rusko jazyčné prostredie
Eduard Lauff v I. kategórii poézie Rusko jazyčné prostredie
Spevácka súťaž Ruské slovo (Lauffová) - na krajskom kole budú školu reprezentovať
žiačky I.RB triedy, Samuela Onderíková v sólovom speve a Samuela Onderíková, Tímea
Merkovská, Alexandra Čuchtová a Lea Kallaiová v skupinovom speve.

V Košiciach 08. februára 2017
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