Soutěže a mimoškolní činnost ve školním roce 2011–2012

Žáci školy se zúčastnili těchto soutěží, olympiád, přehlídek a projektů: předmětové olympiády
(český jazyk, anglický jazyk, španělský jazyk, latina, matematika, biologie, dějepis, zeměpis),
Astronomická olympiáda, Mineralogická olympiáda, Logická olympiáda, FotoAkademie, literární
soutěž Komenský a my, Česko-polsko-slovenské střetnutí juniorů v matematice, zeměpisná soutěž
Eurorebus, logická hra PIŠQWORKY, vědomostní soutěž Fenomén, sportovní soutěže (florbal,
volejbal, košíková, fotbal), Atletický pohár středních škol, Recyklohraní, Zelený ParDoubek 2011
(soutěž environmentální výchovy), Les ve škole – škola v lese.
Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji (AMAVET) – účast v krajském kole si
zajistilo 5 projektů, jeden projekt postoupil do celostátního finále.


Olympiáda v českém jazyce – Jan Beran (3.A) – 5. místo v okresním kole



Olympiáda v českém jazyce – Anna Spirmanová (4.A) – 6. místo v okresním kole



Olympiáda v českém jazyce – Lukáš Žalud (7.A) – 6. místo v okresním kole



Olympiáda v českém jazyce – Michaela Nerudová (7.A) – 12. místo v okresním kole



Olympiáda v anglickém jazyce – David Lazárek (6.A) – 3. místo v krajském kole



Olympiáda ve španělském jazyce – Natálie Kufová (6.A) – 1. místo v krajském kole



Olympiáda ve španělském jazyce – Zuzana Haniková (7.A) – 1. místo v krajském kole



Olympiáda ve španělském jazyce – Veronika Kovářová (7.A) – 2. místo v krajském kole



Matematická olympiáda – Radovan Švarc (5.A) – 1. místo v krajském kole (kategorie C),
2. místo v krajském kole (kategorie A určená pro maturitní ročníky)



Biologická olympiáda – Justýna Bouchalová (1.A) – 3. místo v okresním kole



Biologická olympiáda – Daniel Tomáš (2.A) – 2. místo v okresním kole



Biologická olympiáda – Kristýna Tomášová (6.A) – 5. místo v krajském kole



Biologická olympiáda – Kateřina Chudá (6.A) – 10. místo v krajském kole



Komenský a my – Veronika Hekrlová (3.A) – čestné uznání za účast ve finále celostátní
literární soutěže



Certamen latinum – Lukáš Žalud (7.A) – 9. místo v zemském kole



Zeměpisná olympiáda – Vojtěch John (1.A) – 2. místo v krajském kole



Astronomická olympiáda – Jan Beran (3.A) – 12. místo v celostátním kole



Fenomén – Radovan Švarc (5.A) – 2. místo ve vědomostní soutěži



Logická olympiáda – Radovan Švarc (5.A) – 4. místo v krajském kole



Česko-polsko-slovenské střetnutí juniorů v matematice – Radovan Švarc (5.A) – 1. místo
mezi českými studenty, celkově 4. místo v mezinárodní konkurenci



Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji – Martin Menšík (6.A),
Kristýna Tomášová (6.A), Kateřina Chudá (6.A) – účast v celostátním kole



Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji – Jan Beran (3.A), Vendula
Hájková (4.A), Adéla Kolářová (4.A), Kateřina Trávníčková (4.A), Radka Voclová (4.A), Dagmar
Štarmanová (4.A), Pavlína Purkertová (6.A) – účast v krajském kole



FotoAkademie – Adam Ostruszka (6.A) – 1. místo (kategorie Světlo a stíny)



FotoAkademie – Michaela Nerudová (7.A) – 2. místo (kategorie Světlo a stíny)



PIŠQWORKY – Lukáš Tomeš (6.A), Kristýna Tomášová (6.A), Ondřej Hudec (6.A), Zdeněk
Wetter (6.A), Radek Štarman (6.A) – vítězové celostátního kola



Odbíjená pro střední školy – Linda Horáčková (5.A), Kristýna Kopečná (5.A), Lucie Kopecká
(1.C), Zuzana Nespěchalová (7.A), Kristýna Koutná (3.C) – 2. místo v krajském kole



Atletický pohár středních škol – Linda Horáčková (5.A), Dominika Kubištová (5.A), Barbora
Čápová (1.C), Zuzana Slavíková (6.A), Kateřina Holínková (6.A), Tereza Unzeitigová (2.C),
Kristýna Koutná (3.C), Lucie Horáková (3.C) – 3. místo v krajském kole

