DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA S LUCEMBURKY A KARLEM IV.
Letošní rok si všichni historici a
milovníci dějin spojují s významným jubileem
– 700. výročím narození Karla IV. Proto se
dějepisná olympiáda, jíž se zúčastňujeme
každým rokem, zaměřila na osobnost Otce
vlasti a období Lucemburků.
Školní kolo je zadáváno vždy ve druhé
polovině listopadu. Své znalosti, schopnost
pracovat s informacemi i důvtip poměřilo deset
soutěžících z 8. a 9. ročníku. Ukázalo se, že je
téma dětem poměrně blízké a že si hodně
informací zapamatovaly ještě ze 7. třídy. Průměrná úspěšnost v testu se pohybovala kolem
60%, což bylo potěšující i trochu překvapivé.
Do okresního kola tentokrát postoupila ryze pánská trojice. Naši školu reprezentovali
ve vyšším kole soutěže, které se konalo 27. 1. v nymburském Domě dětí a mládeže,
Tomáš Mráz (9.B), Josef Nožička (9.A)
a Daniel Dvořák (9.A). Konkurence byla
početná. Dorazili soupeři ze širokého
okolí od našich nejbližších sousedů ze ZŠ
JAK a ZŠ TGM Milovice až po pro nás
vzdálenější
ZŠ
Rožďalovice,
ZŠ
Dymokury či ZŠ Pňov-Předhradí.
Celkem se zúčastnilo 34 soutěžících ze
14 škol. Soutěž byla společná pro žáky
základních škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií.
Po 90 minutách soustředění a
náročné intelektuální práce byly testy
dopsány. Jak se naši zástupci cítili?
Většinou skromně odpovídali: „Asi nic
moc, bylo to hrozně těžký.“ Dojmy jsme
si sdělovali ještě při krátké obhlídce
historického centra Nymburka. Také jsme
chvíli pozorovali ondatry u Mrliny a pak
už jsme pospíchali zpátky na vlak.
Za dva dny přišla na školní e-mail
zpráva, na kterou jsme netrpělivě čekali.
Naši chlapci reprezentovali školu dost
úspěšně, když všichni dosáhli více než
50% správných odpovědí. Kluci se ve výsledcích srovnali téměř za sebou. 12.-13. místa
dosáhl Pepa Nožička, následován Danem Dvořákem na 14. místě. Tomáš Mráz obsadil
20. místo.
Děkujeme našim deváťákům za reprezentaci. A protože víme, že kluky historie hodně
baví, přejeme, ať jim zájem o tento krásný obor dlouho vydrží. Já vím, kdybyste měli možnost
projevit své znalosti o období 2. SV a vojenské historii, byli byste ještě nadšenější a asi byste
si v soutěži věřili víc. I tak Vám Karel IV. vzkazuje, že to bylo fajn…
Za ZŠ Bedřicha Hrozného
Olga Gruhnová

