Krajské kolo soutěže Eurorebus dopadlo
nad očekávání velmi dobře
Dne 12. 4. 2016 proběhlo v DKO Jihlava krajské kolo zeměpisné soutěže Eurorebus.
Naše škola na něj vyslala velké množství soutěžících, úspěšných řešitelů internetové části
soutěže. Přesněji šlo o 10 týmů zastupujících školní třídy a 18 jednotlivců.
Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií pro týmy a taktéž do tří kategorií pro jednotlivce.
Krajské kolo jsme zahájili registrací u vstupu do kulturního domu. Během celého dopoledne
nás čekaly soutěžní testy a doprovodné hry. Hry byly v letošním roce připraveny na téma
„Ekologie a energie“. Dopoledne bylo ukončeno slavnostním vyhlášením výsledků. Dle
pravidel celé soutěže do finále v Praze postupuje vždy 5 nejlepších v každé kategorii. Další pak
mohou být doplněni na základě jejich bodového zisku, a to po udělení tzv. divoké karty.
Výsledky naší školy byly letos nadprůměrné a potvrzují tak stav z minulých let, kdy jsme
téměř vždy byli v čele výsledkových listin.
V kategorii jednotlivců ZŠ 01 (1. a 2. ročník víceletých gymnázií) se blýskli skvělým
6. místem Adam Havlík a výborným 1. místem Tereza Kučerová. V kategorii jednotlivců ZŠ 02
(3. a 4. ročník víceletých gymnázií) dosáhla naše škola neuvěřitelného výsledku, kdy pět míst z
čestné desítky nejlepších obsadili právě studenti našeho gymnázia. Tři z nich: Monika
Tvarůžková, Anna Schwarzbachová a Aneta Špačková obsadili 5. - 3. místo (v tomto pořadí)
a zajistily si tak postup do finále. Na 9. a 10. místě je pak doplnili Jan Turza a Barbora Smutná.
V nejnabitější kategorií jednotlivců, v kategorii SŠ (1. až 4. ročníky středních škol) obsadila 7.
místo Iveta Strnadová a velice cenné 3. místo Lenka Kohoutová.
V kategorii týmů ZŠ 01 uspěl tým 2. A, když dosáhl na výborné 2. místo. V kategorii
týmů ZŠ 02 dosáhly naše týmy taktéž dobrých výsledků: 6. místo 3. A a postup garantující
5. místo 4. A. Pomyslnou „třešničku“ na dort pak zajistil tým 7. A, když v nejostřeji sledované
kategorii týmů SŠ dosáhl na výjimečně cenné vítězství.
Z celkového hlediska šlo o nadprůměrně úspěšné krajské kolo, kde zástupci našeho
gymnázia úspěšně reprezentovali sebe i svoji školu napříč všemi kategoriemi. Celostátní finále
nás čeká 6. června 2016 v Praze.
Celou výsledkovou listinu lze nalézt na stránkách: http://www.eurorebus.cz/krajskekolo-jihlava-p488.html
Vít Řezáč a Jan Moravec, 7. A

Aneta Špačková, 3. A

Lenka Kohoutová, 6. A

Soutěžní tým z 2. A

Soutěžní tým ze 7. A

Všichni soutěžící z GVM

