Potřetí postup do republikového finále Astronomické olympiády!

A je to tady! Dlouho a netrpělivě očekávané výsledky krajského kola Astronomické olympiády jsou zde.
Opět, už potřetí, máme finalistu. A opět, už potřetí, se jím stal Adam Vavrečka!
V návaznosti na školní kola AO v kat. AB pro studenty 6. a 5. ročníku, CD pro 4. a 3. ročník a EF pro žáky
2. a 1. ročníku v období od listopadu 2016 do března 2017 proběhla krajská kola této náročné soutěže.
V jejím průběhu studenti řeší pozorovací i početní úlohy, přehledový test a prezenční časově limitované
úlohy jen s minimem povolených pomůcek.

O náročnosti nejstarší kategorie AB vypovídá už to, že se v jí kraji účastnilo pouhých osm studentů,
dva z naší školy a oba jsou úspěšnými řešiteli.

3. – 4. místo

Jakub Kuboš, 6.B

5. místo

Linda Kavková, 6.B

Zadání AB:

http://olympiada.astro.cz/zadani/AO_2016_17_AB_2_kolo_zadani.pdf
http://olympiada.astro.cz/zadani/AO_2016_17_AB_2_kolo_prez_zadani.pdf

Nejmladší kategorie EF bývá tradičně nejvíce zastoupena, v kraji se zúčastnilo 141 žáků, z toho 14
bylo našich a devět z nich se stalo úspěšnými řešiteli. Nejlepších výsledků dosáhli:

7. – 8. místo

David Dvorský, 1.A

20. místo

Tomáš Tyleček, 1.C

30. – 32. místo

Lucie Oborná, 1.C

Zadání EF:

http://olympiada.astro.cz/zadani/AO_2016_17_EF_2_kolo_zadani.pdf
http://olympiada.astro.cz/zadani/AO_2016_17_EF_2_kolo_prez_zadani.pdf

V kategorii

CD soutěžilo v kraji 49 studentů, pět od nás, všech pět se stalo úspěšnými řešiteli
a z toho hned tři se umístili v první desítce. Tito tři jsou ostřílení soutěžící, Adam byl ve finále už
dvakrát, Viktor předloni a Klárka v loňském roce. Letos byli v nevýhodě, jsou mladší v kategorii, která
je společná i pro studenty 4. ročníku. Přesto dopadli výborně.

1. místo Adam Vavrečka, 3.A
6. místo

Viktor Vařeka, 3.A

9. místo

Klárka Šotkovská, 3.B

Zadání CD:

http://olympiada.astro.cz/zadani/AO_2016_17_CD_2_kolo_zadani.pdf
http://olympiada.astro.cz/zadani/AO_2016_17_CD_2_kolo_prez_zadani.pdf

V této kategorii jsme zaznamenali úspěch největší -

Adam Vavrečka se

opět probojoval do republikového finále.
To se letos bude konat ve dnech 10. - 12. 5. 2017 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské
univerzity v Opavě.

Kompletní výsledková listina pro naši školu:

Všem soutěžícím děkujeme za práci nad rámec školních povinností, úspěšným
řešitelům navíc za vzornou reprezentaci školy. Přejeme hodně úspěchů
v dalších ročnících a zvláště blahopřejeme Adamovi k jeho vynikajícímu
výsledku a držíme mu palce v třídenním maratonu ve finále.

Za PK fyziky
Zuzana Lišková

