Naša úspešná výprava na
celoslovenskom finále
vedomostnej súťaže o olympizme
Tento rok sa naša škola prvý krát zúčastnila projektu Slovenského
olympijského výboru pod názvom Vedomostná súťaž o olympizme. A my, žiaci
septimy A, ktorí sme našu školu na tejto udalosti reprezentovali, by sme sa s Vami
radi podelili o túto skúsenosť :-).
Začalo to na jar tohto roku, kedy bolo zorganizované školské kolo, ktoré
malo otestovať naše vedomosti ohľadom základných myšlienok olympiády, histórie
olympijských hier a úspechy našich športovcov či už na letných alebo zimných
olympijských hrách. Z každej triedy bol vybraný 3-členný tím. Vyhrať mohla iba
jedna trieda z malého a jedna trieda z veľkého gymnázia. Víťazom veľkého
gymnázia sa napokon po tesnom boji stala Sexta A (dnes už Septima A) v zložení
Kika, Lukáš a Samo. Táto istá trojica sa teda zúčastnila ďalšieho kola súťaže, kedy
v učebniach informatiky vyplnili internetový test a na jeho vyplnenie sme mali
hodinu. Tohto kola sa zúčastnilo vyše 900 škôl na celom Slovensku, avšak, to sme sa
dozvedeli až oveľa neskôr. A začiatkom tohto školského roka nám prišla pozvánka
na celoslovenské kolo, kde boli vybrané iba tie najúspešnejšie základné a stredné
školy v internetovom teste na celom Slovensku, medzi ktorými sme sa nachádzali aj
my. Kika sa však nanešťastie nemohla zúčastniť a tak ju nahradil Braňo.
V pondelok 12.11. ráno sme sa teda v zložení Lukáš, Samo, Braňo a s nami pani
profesorka Sedmáková vydali do Horného Smokovca, kde sa v Grand Hoteli
Bellevue konalo veľké finále. V našej kategórii, teda stredné školy, bolo na finále
pozvaných iba 5 škôl z celého Slovenska a jedna škola z Českej republiky. Našimi
konkurentmi sa stali žiaci zo športovej školy v Trnave, spojenej školy v Novákoch,
gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch a z obchodnej akadémie v Košiciach.
Úlohou súťažiacich bolo tento krát pripraviť sa nie len na vedomostnú súťaž, ale
zároveň vytvoriť prezentáciu na tému “Olympizmus spája generácie”, ktorú sme
prezentovali pred publikom a taktiež porotou. Porota bola zložená z členov SOV
a taktiež slovenských reprezentantov na OH. Keď už spomíname prezentáciu, chceli
by sme poďakovať aj Vám všetkým, ktorí ste zodpovedali našu anketu. Vaše

odpovede nám pri tvorbe prezentácie veľmi pomohli. Po ukážke nášho projektu
nasledovala krátka prestávka a hneď nato opäť vedomostný test, na ktorého
vyplnenie sme mali už iba 20 minút. Po večeri sme sa všetci súťažiaci, pedagógovia
a porota zišli a prišlo na vyhlásenie výsledkov. Po pár minútach napätia vyhlásili
4. miesto na Slovensku s kategórii stredné školy a vzápätí zaznelo Gymnázium
Ladislava Novomeského v Bratislave.
Spočiatku zavládli pri našom stole zmiešané pocity, ale potom sme si to
uvedomili. 4. miesto z piatich vo finále síce nevyznie najlepšie a mrzelo aj to, že sme
nedosiahli až na “pódium”. Ale v konečnom dôsledku sme sa ako gymnázium
umiestnili v konkurencii škôl, ktoré sú či už na šport alebo olympizmus zamerané
a majú z minulých ročníkov viac skúsenosti, naozaj vysoko. A štvrtí z celkového
počtu 900 predsa len už znie o niečo lepšie :-). Veľa škôl sa tohto projektu účastní už
roky a doteraz sa do finále nedostali, no GLN tam bolo a GLN je pri svojej prvej
účasti 4. na Slovensku! A do budúcna už vieme ako to v tejto súťaži chodí a dúfame
že ak sa GLN opäť zúčastní, tak to aj vďaka našim skúsenostiam bude už iba
úspešnejšie.
Na záver sa chceme poďakovať že nám bolo umožnené súťažiť, ďakujeme
všetkým učiteľom ktorí nám pri tvorbe prezentácie pomohli a samozrejme Vám Tomašičkárom, že tí ktorí ste o tom vedeli ste nás podporili a najmä za vašu účasť
v ankete, ktorá našej prezentácii veľmi pomohla. Veríme, že sme našim výsledkom
vo Vás prebudili pozornosť o túto súťaž a vďaka tomu budeme môcť zasa v ďalšom
ročníku olympijského kvízu poslať tú najúspešnejšiu trojicu :-).
Braňo Daráš, Lukáš Vozár, Samo Tittel, septima A

