
Vedecká ROADSHOW  

V dňoch 14. a 28. októbra 2015 sa naši študenti zúčastnili Vedeckej roadshow v kine Hviezda. 

Vypočuli si pútavé prednášky uznávaných odborníkov  z biológie, fyziky a chémie. Témy, videá,  

a zaujímavé prezentácie si môžete pozrieť na: 

http://vedanadosah.cvtisr.sk/vedecka-roadshow/ 

a fotografie účastníkov  nájdete tu: 

http://vedanadosah.cvtisr.sk/vedecka-roadshow/foto-z-vedeckej-roadshow/6/ 

http://vedanadosah.cvtisr.sk/vedecka-roadshow/foto-z-vedeckej-roadshow/16/ 

 

 

 

               Fyzikálny náboj 

13. 11. 2015 sa chlapci z II.B - Libor Duda, Kristián Fried, Denis Klenovič, Samuel Réves a Adrián 

Trajlínek,  zúčastnili  medzinárodnej tímovej súťaže v rýchlostnom počítaní fyzikálnych úloh Fyzikálny 

náboj 2015. Počínali si skvelo a obsadili 17. miesto zo  40 slovenských gymnázií. K úspechu im 

blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.   

Viac informácií o súťaži, súťažné úlohy,  výsledky aj fotografie účastníkov nájdete tu: 

https://physics.naboj.org/about.php 

https://physics.naboj.org/archive/results.php?year=2015&category=jun 

 

JUNIOR FRESHHH 2015 

3. - 25.11.2015 sa konala on-line časť hry Junior Freshhh 2015, v ktorej 3-členné tímy  riešili súťažné 
úlohy z predmetov: matematika, fyzika, chémia, biológia a zemepis.  Za našu školu súťažili dva tímy 
študentov: 

Duda - Klenovič - Réves  (všetci z II.B) - skončili na 43. mieste z 224 bodovaných a  
Fried (II.B) – Trajlínek(II.B)  - Lessay ( ?) skončili 145. 

Všetkým ďakujeme za čas a energiu, ktoré  vložili do súťaženia, gratulujeme k peknému umiestneniu 
a ďakujeme za reprezentáciu školy! 

Informácie o súťaži, pravidlách a aj výsledky nájdete tu: 

www.junior.freshhh.sk/ 
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         Chceš získať fantastické ceny?  

Ak ťa zaujímajú predmety  matematika, fyzika, chémia a biológia, ešte stále sa môžeš zapojiť do 

súťaže Labák!  Všetky potrebné informácie nájdeš tu: 

http://2014-2015.labak.net/ 

Ak potrebuješ poradiť, príď konzultovať so svojím učiteľom. Veľa úspechov želáme všetkým 

vedychtivým! 

 

 Duel Gymnázií 

19. novembra 2015 sa uskutočnil prvý ročník športovo-vedomostnej súťaže Duel Gymnázií, v ktorej sa 
naši študenti stretli so študentmi  Gymnázia Jána Hollého. Vo vedomostnej časti, v kategórii Prírodné 
vedy a logika (matematika, chémia, biológia), za našu školu úspešne zabojovali: Kristína Rábarová 
II.A, Simona Machalová II.A, Libor Duda II.B a Denis Klenovič II.B. Svoju kategóriu naši žiaci vyhrali, a 
všetci spolu vyhrali aj celý duel. Gratulujeme, ďakujeme a tešíme sa na budúci ročník! 
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