Úspěchy
studentů
našeho
gymnázia
v
geografických
soutěžích
Zeměpisná olympiáda
Školního kola zeměpisné olympiády se v letošním školním roce
zúčastnilo rekordních 117 žáků a studentů rozdělených do 4
kategoriích.
V kategorii A (primy)

zvítězil Jakub Jireček před Eduardem

Vlachem (oba prima A), v kategorii B (sekundy) Nikola Matějů
před Kryštofem Brejtrem (oba sekunda B), v kategorii C (tercie
a kvarty) Vojtěch Říha (kvarta A) před Jan Krčmářem (kvarta
B) a v nejstarší kategorii SŠ Adam Pavlík (2.B) před Jakubem
Diviškem (oktáva B). Všichni studenti postoupili do okresního
kola, které se konalo 20.února v Náchodě na ZŠ TGM.
V okresním kole byli naši „reprezentanti“ velmi úspěšní a pět
z osmi studentů postoupilo do kola krajského. V kategorii A
zvítězil Jakub Jireček před Eduardem Vlachem, kategorii B
vyhrál Kryštof Brejtr a Nikola Matějů postoupila ze třetího
místa. Kategorii C ovládl Jan Krčmář, Vojta Říha skončil těsně
na nepostupovém 4.místě a v nejstarší kategorii obsadili Adam
Pavlík třetí a Jakub Divišek čtvrté místo.
Krajské kolo se konalo v Hradci Králové 20.března.
Zde
obsadil v nejmladší kategorii Jakub Jireček krásné čtvrté
místo a Eduard Vlach skončil dvanáctý. Mezi nejlepším sedmáky
a sekundány se neztratili Nikola Matějů (6.místo) a Kryštof
Brejtr (13.místo) a konečně o největší úspěch se zasloužil Jan
Krčmář nádherným třetím místem s možným (zatím nepotvrzeným)
postupem do celostátního kola.
Soutěž Eurorebus

Do krajského kola vědomostní soutěže Eurorebus, které se letos
konalo 31.března na nejposvátnější geografické půdě –
přírodovědecké fakultě UK v Praze na Albertově,
se letos
probojovalo na základě dlouhodobé základní části celkem 7
školních družstev naší školy.
V kategorii ZŠ01 nás reprezentovala 2.W ve složení Matěj
Vrzáček, Sylva Simons a Andrea Janatková a obsadila 12.místo.
V kategorii ZŠ02 jsme měli hned tři zástupce. Ze 4.místa se
podařilo postoupit do celostátního kola kvartě A ve složení
Vojtěch Říha, Pavel Dědek a Tomáš Cvejn. Na pěkném 9.místě
skončila 3.V, kterou reprezentovali Ondřej Šatný, Filip
Hejzlar a Jitka Štěpánová a 14.místo obsadila dvojice ze 3.W
Tobiáš Mazura a Thi Huong Mai Vu. Nejlepší umístění – 6. místo
mezi středoškoláky, patří 5.V ve složení Tomáš Heger a Dominik
Budař a čeká je velmi pravděpodobně postup do celostátního
kola. 5.W (Klára Nováková, Klára Pozděnová a Dominik Rufer)
skončila na 13.místě a 7.W (Aneta Vacková, Jakub Ježek a
Veronika Svobodová) na 17.místě.
Postupujícím budeme na celostním kole soutěže Eurorebus držet
place!
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