Вітаємо переможців обласного турніру юних хіміків !!!
Обласний турнір юних хіміків відбувся 9 жовтня 2016 року на
хімічному факультеті Львівського національного університету імені Івана
Франка. День видався погожим, що посилило готовність нашої команди
(керівник команди вчитель хімії Фітьо Я. А., а капітан - Лілія Козьол, члени
команди- учні 10 класу: Роман Бачало, Настя Качалка, Юстина Роган, Оксана
Семеряк) поринути у хімічний інтелектуальний бій.
Після урочистого відкриття турніру головою журі, професором
Ю.Решетняком, проведено жеребкування. Відбулося 3 бої. У першому бою
наші юні хіміки змагалися з командами Дрогобича, Самбора, Львівської
ЗОШ № 50. Першою на «ринг» вийшла Ліля у ролі опонента і рецензента,
проявила відмінні уміння аналізувати виступ доповідача команди Дрогобича.
Оксана Семеряк презентувала доробки нашої команди з питання існування
органічних молекул сферичної форми. У другому бою наша команда
змагалися з юними хіміками Львівської ЗОШ №50 та Мостиського району.
Настя детально інформувала про причини магнітних властивостей
органічних сполук. За підсумками другого раунду журі оголосило команду
Яворівської гімназії та команду ЗОШ № 50 переможцями. За результатами
двох наступних боїв фіналістами стали наша команда та команди Львівського
фізико-математичного ліцею, Дрогобицького педагогічного ліцею та
Львівської ЗОШ № 50.
Юстина Роган, член нашої команди, переконливо наводила аргументи,
на підставі яких можна стверджувати, чи відбуваються біохімічні процеси
погіршення якості молочних продуктів чи ні, що дуже важливо в час засилля
фальсифікатів на споживчому ринку. У цьому найбільш напруженому та
тривалому бою Ліля Козьол та Роман Бачало проявили бійцівські якості та
розуміння наукових проблем фотосинтезу та добування надтвердих сплавів,
їх значення в науково-технічному процесі світової цивілізації.
Після бою, о 19 годині, учасники фіналу принишкли в очікуванні
оголошення результатів. Яке ж було емоційне піднесення, щасливі усмішки
після підведення підсумків. Ура!!! Ми - другі після команди Львівського
фізико-математичного ліцею. Це результат копіткої і ґрунтовної підготовчої
роботи як і досвідченого керівника команди, так і здібних учасників турніру.
Молодці!!!
Команда юних хіміків Яворівської гімназії ім. Осипа Маковея
нагороджена дипломом ІІ ступеня та цінними подарунками.
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