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Úspěch v Astronomické olympiádě
V letošním roce se u nás poprvé konalo školní kolo Astronomické olympiády. Jediným
účastníkem byl Tomáš Poštulka z 1.C, který se o astronomii zajímá od útlého věku.
Soutěžil v kategoriích i pro žáky ze 3. a 4. ročníků a podařilo se mu ze školního kola
dostat až do krajského. Zde se umístil na krásném 4. místě a postoupil i do
celostátního kola. Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme další krásná setkání
s astronomií.
Mgr. Martina Smičková
duben 2014
Celostátní matematická soutěž
V letošním, již 22. ročníku Celostátní matematické soutěže, které se naše škola
tradičně účastní, se stal úspěšným řešitelem Josef Rozsypal ze 3.B.
V kategorii žáků 3. ročníků SOŠ mezi 267 vrstevníky vybojoval 23. pozici.
Gratulujeme k velmi dobrému výsledku.
Mgr. Ondřej Holpuch
2014 – 15
září 2014
Exkurze na prostějovskou hvězdárnu
V pátek 12. září jsme společně s Mgr. Alenou Kalvachovou a třídou 2.C navštívili
prostějovskou hvězdárnu. Shlédli jsme naučný program Minimum astronomických
znalostí středoškoláka. I přes nepřízeň počasí nám bylo umožněno prohlédnout si poté
různé typy dalekohledů, k pozorování slunečních skvrn a protuberancí bohužel nedošlo.
Snad se to podaří příště!
Mgr. Martina Smičková
Noc vědců
V pátek 26. září pořádala Univerzita Palackého spolu s dalšími organizacemi v Olomouci
Noc vědců.
Nás nejvíce zaujala nabídka Přírodovědecké fakulty, a tak jsme se rozhodli navštívit tuto
instituci spolu s Mgr. Sachovou, Mgr. Holpuchem a dalšími 43 žáky naší školy.
Ze střechy fakulty jsme mohli pozorovat hvězdy pomocí zapůjčených dalekohledů, mohli
jsme si vyzkoušet různé pokusy, řešit hádanky a kvízy. Nabízím malou ochutnávku:
Kolik rozpadů radioaktivních prvků v těle člověka proběhne za 1 sekundu?
a) 70
b) 7000
c) 70000
Akce se setkala s velkým úspěchem a určitě se rádi zúčastníme i příští rok.
Mgr. Martina Smičková
(správná odpověď je b)

listopad 2014
Semifinalisté v Logické olympiádě
Skupina našich žáků odhodlaných podrobit svůj intelekt náročné zkoušce se ve dnech 15.
– 21. října 2014 účastnila nominačního kola Logické olympiády pořádané Mensou
České republiky. Do krajského semifinále (7. 11. 2014) se probojovali Martin Hampl ze
3.A a Daniel Šperlich z 1.C.
Martin Hampl zde v tvrdé konkurenci obsadil 34. místo. Jemu i jeho spolužákovi
gratulujeme.
Mgr. Ondřej Holpuch

