Úspechy našich najmladších v prírodovedných
predmetoch v školskom roku 2016/2017

 Matematická olympiáda
Naše dievčatá: Paťa Pastirčáková, Ema Podhorná a Lujza Laudová z Kvarty A a Kvarty B sa
zúčastnili na okresnom kole matematickej olympiády kategórie Z9 a ako minulý, tak aj tento
rok, veľmi úspešne:-) Lujza Laudová vyhrala 1.miesto s plným počtom bodov.
Ostatné dievčatá nás tiež pekne reprezentovali. Gratulujeme a dúfame, že aj ďalší rok bude
taký úspešný ako tieto posledné dva ročníky.

Aj naše nižšie ročníky: prima, sekunda a tercia, sa zúčastnili na okresnom kole matematickej
olympiády, ale v inom termíne.
Najlepšie za umiestnila Barborka Ázorová z Tercie A a to na 7. mieste. Gratulujeme.

 Pikomat
Pikomat je celoslovenská korešpondenčná súťaž z matematiky pre nižšie ročníky gymnázia.
Zúčastnilo sa jej viacero žiakov z našej školy a najúspešnejšou bola znova Ema Podhorná
z Kvarty B.
Veľmi veľa bolo aj iných úspešných riešiteľov a spomenieme aspoň najlepších:
Katarína Martina Macháčová (PB), Lucia Kvasničková (SB), Lujza Laudová (KA),
Patrícia Havlíčková (KA), Martina Ščepánková (KA), Daniela Czajová (KA)
Alexander Terkovič (KA), Patrícia Pastirčáková (KB).

 Pytagoriáda
Pytagoriáda sa konala dňa 15.3.2017 na ZŠ Rajčianska a zúčastnilo sa jej 11 študentov našej
školy z prím, sekúnd a tercií.
Väčšina našich študentov sa umiestnilo v prvej polovici výsledkovej listiny, ale našim
najúspešnejším riešiteľom bol Samuel Kotásek zo Sekundy A. Obsadil vo svojej kategórií
2. miesto a bol jeden z celkovo dvoch úspešných riešiteľov kategórie P7:-)
Gratulujeme všetkým zúčastneným, ale hlavne Samuelovi:-)

 KLOKAN
Školské kolo prebehlo 20.3.2017 a zúčastnilo sa ho 262 žiakov našej školy.
Najúspešnejšia bola Lujza Laudová (K.A)

- Školský šampión (100% úspešnosť)

Ďalší úspešní riešitelia s úspešnosťou vyššou ako 90%
PA: Leonidas Iliopolus, Sabína Smatušíková
PB: Matej Bukovác, Lívia Matušková, Veronika Šustová
SA: Samuel Kotásek,
TA: Michaela Patassiová, Katarína Palusková
TB: Gabriela Michálková
KB: Ema Podhorná

 MAKS
Súťaž prebiehala celý školský rok, pozostávala z 8 kôl, zapojilo sa 132 žiakov tried Príma – Kvarta.
Žiaci pracovali samostatne alebo v dvojiciach. Každý žiak mohol dosiahnuť maximálne 520 bodov.
Najúspešnejšia bola dvojica bola z Primy B: Lenka Langeová a Katka Macháčová
s počtom bodov 502.

 Fyzikálna olympiáda
Gratulujeme Eme Podhornej z Kvarty B k 1. miestu v okresnom kole fyzikálnej
olympiády a k 7. miestu v krajskom kole.

 Pikofyz
PIKOFYZ je celoslovenská súťaž z fyziky, ktorej sa zúčastnilo len 5 žiakov GFGL a tento rok
mali 3 naše dievčatá krásne výsledky:
1. miesto Emy Podhornej v kategórií Kvarta
2. miesto Barbary Benčičovej v kategórií Sekunda
3. miesto Kláry Selešovej v kategórií Sekunda

 IQ olympiáda
Gratulujeme Lujze Laudovej z Kvarty A k 2. miestu v regionálnom kole IQ olympiády,
ktorá sa konala 24.4.2017 v Trnave a k 5. miestu v celoslovenskom kole, ktoré bolo 15.5.2017
priamo na Oravskom hrade:-)

 iBobor
Je celoslovenská súťaž z informatiky a vyberáme našich najúspešnejších:
Kategória Benjamín:
1. Samuel Kotásek, SA (100 percentil) = 1. miesto v SR
2. Viktor Drozd, SA (98 percentil)
3. Jerguš Palaj, PA (98 percentil)
4. Veronika Šustová, PB (98 percentil)
Kategória Kadet:
1. Lujza Laudová, KA – (100 percentil) = 1. miesto v SR
2. Veronika Kačeriaková, TA (99 percentil)
3. Gabriela Michálková, TB (98 percentil),
4. Samuel Schmidt, TB (98 percentil)

 Geografická olympiáda
Aj tu bola úspešná Ema Podhorná, ktorá obsadila v okresnom kole 1. miesto, v krajskom
kole 3. miesto a postúpila do celoslovenského kola, ktoré sa konalo v Košiciach a tam
skončila na 5. mieste:-)

Naši žiaci sa zúčastnili aj iných súťaží, ako napríklad Pikopretek, Náboj, Matematický
expres a Matboj a aj na nich žiaci veľmi pekne reprezentovali našu školu GFGL, za čo
všetkým ďakujeme a gratulujeme im.

A ak si všimnete, tak meno Emy Podhornej sa spomína na popredných miestach
viacerých súťaží, ako napr.: Geografická olympiáda, Fyzikálna olympiáda, Pikomat,
Pikofyz, ...
Za tieto úžasné výsledky bola odmenená aj primátorom mesta Bratislavy, pánom
JUDr. Ivom Nesrovnalom. Slávnostný program ocenenia talentovaných detí bol dňa
14.6.2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, kde si prebrala Ema hlavnú cenu
v prírodovednej sekcii. Srdečne gratulujeme:-)

