MLADÝ VEDEC III.
Školský rok 2012/2013
Milí študenti, aj tento rok by sme Vám radi predstavili súťaž, ktorá je venovaná predmetu
biológia:
■ Kto môžete súťažiť?
- do súťaže sa môže zapojiť ktorýkoľvek žiak základnej i strednej školy, ktorý má záujem
získať nové a zaujímavé poznatky, a taktiež si prehĺbiť vedomosti z rôznych prírodovedných
oblastí biológie
■ Ako sa môžete prihlásiť?
- prihlásenie je veľmi jednoduché, stačí vypracovať odpovede na otázky I. súťažného kola
■ Ako môžete súťažiť?
- počas školského roka 2012/2013 bude postupne každý mesiac uverejnených dohromady VI
súťažných kôl (október, november, december / február, marec, apríl), pričom zadania budú
zverejnené začiatkom každého mesiaca na internetovej stránke školy
- vypracované otázky príslušného kola žiaci odovzdajú do uvedeného termínu (ktoré sa nachádza
na každom súťažnom zadaní) svojim vyučujúcim biológie, poprípade ich môžu poslať poštou na
adresu školy (Mgr. Jana Leibiczerová, Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina).
VYPRACOVANÉ ODPOVEDE NEMȎŽU BYŤ V ELEKTRONICKEJ PODOBE, ale na papieri
■ Kde nájsť správne odpovede na jednotlivé súťažné kolá?
- riešenia je možné veľmi rýchlo nájsť v odporúčanej literatúre (časopis, kniha), ktorá je uvedená
v každom jednom súťažnom kole. Chceli by sme sa predovšetkým zamerať na časopis „Mladý
vedec“, ktorý je dostupný v našej knižnici, respektíve u vyučujúcich biológie.
■ Prečo mám práve ja súťažiť?
- dôvodov je hneď niekoľko ☺, počas súťaže môžete získať a objaviť nové vedecké poznatky,
ktoré sa týkajú nielen odborných oblastí ale i praktického života, dozviete sa množstvo
zaujímavostí o prírode, ktorej sami sme súčasťou, a preto si zaslúži byť poznaná. A možno práve
Teba zaujme prírodovedná literatúra natoľko, že sám jedného dňa učiníš nesmierny objav pre celé
ľudstvo
■ A čo odmena?
- samozrejme, bude . Ocenení budú žiaci, ktorí dosiahnu po výslednom sčítaní bodov zo
všetkých súťažných kôl najvyšší počet, najúspešnejší riešitelia získajú taktiež certifikát
TEŠÍME SA NA VAŠU SPOLUPRÁCU
V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať:
Mgr. Jana Leibiczerová, Mgr. Gabriela Čorná (tel. 041/ 763 77 00, gymnazium@gymza.sk)

