
Opäť je čas bilancovať...... 
 
 

Zase sme o školský rok starší a hlavne múdrejší. Aj v tomto školskom roku našu školu 
reprezentovali žiaci na rôznych predmetových olympiádach a súťažiach.  
 

PREHĽAD AKCIÍ A VÝSLEDKOV ZA PK MAFIG  
šk.rok 2015/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PYTAGORIÁDA obvodné kolo 
 
školské kolo Pytagoriády kat. P7 – úspešní riešitelia: G. Gonos, M. Gonos. N. Mrážiková –  

postup na obvodné kolo. 

 
 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 
 
 

MAT –  obvodné kolo Matematická olympiáda – Z9 – 1. miesto – B. Zakovičová IV.K,    
postup na krajské kolo. 

          - školské kolo MO kat. B  -   1. miesto – P. Sahajda – V. Q, postup na KO  
                                                          2. miesto -  S. Tomková – I. A, postup na KO 
         -  školské kolo MO kat. C  -  1. miesto – M. Kasarda – II. A, postup na KO 

 
FYZIKÁLNA  OLYMPIÁDA 
 
 V tomto školskom roku mala naša škola opäť zastúpenie aj vo fyzikálnej olympiáde.  

 FYZ –  Fyzikálna olympiáda – obvodné kolo –  kat E – 2. miesto - B. Zakovičová – IV. KV 
  3. miesto – S. Kačmár – IV. KV 

 
 



PROJEKT MOJA FAMÍLIA 
 
  Do štvrtého  ročníka  projektu pre žiakov ZŠ 
a žiakov nižších ročníkov osemročných gymnázií z finančnej 
matematiky sa zapojili žiaci II.S. V rámci Slovenska sa 
umiestnili na 62. mieste.  

 
 
 
 
  
 
  
 

 
 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA PANGEA 
 
 
- celoeurópska matematická olympiáda pre žiakov základných a stredných škôl. 

V školskom roku 2015/2016 sa súťaže zúčastnili žiaci všetkých tried II.S – VI.SX a 1. – 3. ročníka.  
- výsledky si môžete pozrieť na http://pangea-sutaz.sk/vysledky.html 
Najúspešnejšími žiakmi našej školy sú M. Kasarda II. A (úspešnosť 60%) , S. Tomková 
I.A (úspešnosť 63%) 
 
FINANČNÁ SLOBODA – zapojili sa vybrané 4-členné družstvá z jednotlivých tried, z ktorých boli   

najúspešnejší : 
                                               I. A – D. Polák     II. B – A. Vrabľová 
    I. B – M. Danko   III. A – Z. Vašková 
    V. Q – P. Sahajda   III. B – A. Krehlík 
    II. A – M. Kasarda 
 
PYTAGORIÁDA pre starších 
 

Ide o súťaž, ktorá je špecifická pre našu školu. Žiaci starších ročníkov sa nemôžu zúčastniť 
Pytagoriády vyhlasovanou IUVENTOU, preto naši vyučujúci pripravujú podobné meranie síl pre    
3-členné tímy z jednotlivých tried.  

Tento školský rok sa najviac darilo zástupcom I.A – 1. miesto,  III.A – 2. miesto, II.A – 3. 
miesto. 
 
FOTOGRAFICKÉ SÚŤAŽE 
 
Sofia Jakubová - II. S - Čestné uznanie na krajskom kole AMFO 2016 
Radka Surmanková - III. B 
Zuzana Vašková – III. A - Obhajoba čestného uznania  na nemeckom pohári "German International 
DVF Photocup"– medzinárodnej fotografickej súťaži. 

Všetkým žiakom, ktorí úspešne reprezentovali školu ďakujem a samozrejme 
blahoželáme.  


