Zeměpisná olympiáda 2017
(školní a okresní kolo)

V pondělí 13. února 2017 se 18 žáků naší školy zúčastnilo
školního kola zeměpisné olympiády. Soutěžící žáci byli
rozděleni celkem do tří kategorií. V kategorii A soutěžili
4 žáci 6. ročníku. Zvítězila Daniela Navrátilová, která
získala 51 b ze 102 b. V kategorii B soutěžili celkem 4 žáci
7. ročníku. Vítězem této kategorie se stal Vladimír
Růžička, který získal 58 b ze 119 b. Poslední kategorie C
byla pro žáky 8. a 9. ročníku. Vynikajícím výsledkem se
prezentovala Veronika Mačáková z 9. ročníku.
Z celkového počtu 10 žáků vyhrála s přesvědčivým
náskokem 30 bodů a současně byla nejúspěšnějším
řešitelem ve čtyřech částech soutěže (z pěti). Získala celkem 94 b ze 140 b.
Žáci museli prokázat znalosti v oblasti regionální geografie (světadíly, státy, apod.),
fyzickogeografické sféry (geomorfologie, tektonické pochody, sféry Země, apod.),
socioekonomické sféry (demografie, geografie průmyslu, zemědělství, apod.), orientaci na
slepé mapě, v práci s atlasem světa i v praktické části.
Mnozí soutěžících svými výsledky prokázali, že se o geografii aktivně zajímají a znalosti
z hodin zeměpisu dále rozvíjejí.
Soutěžící žáci, kteří obsadili 1. – 3. místo v každé kategorii, byli odměněni diplomy
a drobnými cenami. Vítězové z každé kategorie postoupili do okresního kola, které proběhlo
21. 2. 2017 na ZŠ Řezníčkova v Olomouci.
Ve všech kategoriích museli žáci, kteří reprezentovali naši školu, prokázat znalosti v práci
s atlasem, bez atlasu a v testu. Maximálně mohli dosáhnout 100 bodů. Soutěžili společně
i s žáky víceletých gymnázií. Všichni tři žáci se snažili naši školu úspěšně reprezentovat
v okresním kole olympiády.
V kategorii A naši školu reprezentovala Daniela Navrátilová z 6. ročníku, která skončila na
pěkném 16. místě z 28 účastníků a od vyšších příček jej dělilo pouze několik bodů. Přesto
získala první zkušenosti s účastí v okresním kole. V kategorii B obsadil Vladimír Růžička
13. místo z 25 soutěžících a o 2 body mu unikla první desítka. V kategorii C jsme
zaznamenali vynikající úspěch. Veronika Mačáková se vklínila mezi studenty z gymnázií
a skončila na 5. místě z 31 soutěžících v dané kategorii. Získala 74 bodů a o pouhé 4 body
jí unikla třetí příčka.
Závěrem bych rád poděkoval všem účastníkům letošního školního kola zeměpisné
olympiády a samozřejmě si velké poděkování zaslouží i žáci, kteří naši školu úspěšně
reprezentovali i v okresním kole.
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