Vyhodnotenie okresného kola 43. ročníka SOČ na SOŠ elektrotechnickej
v Liptovskom Hrádku v školskom roku 2020 / 2021
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Dňa 03. 03. 2021 prebehlo pod záštitou SOŠ elektrotechnickej, na Celinách,
v Liptovskom Hrádku, Okresné kolo 43. ročníka SOČ. Vzhľadom na pandemickú situáciu
prebehlo toto kolo prostredníctvom diaľkovej komunikácie internetu, cez program CISCO. Na
tomto kole sa zo svojimi prácami predstavili 6 žiaci našej školy, postupujúci zo školského
kola SOČ.
Predložené práce hodnotili 3 súťažné komisie. Po posúdení prác a porade komisií, sa
súťažné komisie uzniesli na nasledovnom poradí súťažných prác v jednotlivých kategóriách :
01. Problematika voľného času
2. miesto : Norbert BENKO, Denisa GAŽOVÁ : Pestrá príroda – amatérske filmové pásmo
z pozorovania prírody
3. miesto : Dominik LIŠTVAN : Zachovávanie zvykov a tradícií
na lesníckej škole v Liptovskom Hrádku
04. Biológia
1. miesto : Kristián GREGOR : Monitoring vtáčích búdok
v oblasti Mestských Lesov v Starej Turej
07. Poľnohospodárstvo, lesné, vodné hospodárstvo
1. miesto : Filip GAŠINEC : Monitoring poškodenia mladých lesných porastov
v PSU Kvačany
3. miesto : Simona ŽIAKOVÁ : Moje skúsenosti s chovom a odchovom
alpského jazvečíkovitého duriča
Práce, umiestnené na 1. a 2. mieste v príslušnej kategórii a práca z 3.miesta
v kategórii 07, postupujú do krajského kola SOČ, ktoré sa uskutoční dňa 31.03.2021 na
Strednej priemyselnej škole informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01,
v Kysuckom Novom Meste. Bližšie info : http://www.spsknm.sk/ssknm/
Celkovo teda postupujú 4 práce : (1x kategória 01, 1x kategória 04, 2x kategória 07).
Víťazom gratulujeme a všetkým účastníkom okresného kola SOČ, ako aj ich
školiteľom a konzultantom, ďakujeme za zodpovednú prípravu a dôstojnú reprezentáciu našej
školy. Postupujúcim autorom želáme veľa šťastia a úspechov vo vyšších kolách 43. ročníka
SOČ.
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Ukážky z prezentácií prác našich žiakov

Benko, Gažová: Pestrosť prírody – amatérske filmové pásmo z pozorovania prírody

Dominik Lištvan: Zachovávanie zvykov a tradícií na lesníckej škole v Liptovskom Hrádku

