Tým ZŠ Liptál – vítěz mezinárodního kola Prezentiáda 2015

Sedmnáct týmů z České republiky a Slovenska dnes bojovalo o
titul nejlepšího Prezentiádníka v kategorii základních škol. Po
celodenním boji se jím stal tým Pumpalumpové z Liptálu se svou
prezentací na téma "Dospělý v 15"?
Prezentiáda+ je týmová soutěž v projektové tvorbě pro dvou až tříčlenné
týmy. Zúčastnit se může každý středoškolák či základoškolák na vyšším
stupni. Stačí dát dohromady soutěžní dvojici či trojici, zaregistrovat se a
vypracovat projekt podle zadání. Skupina žáků ZŠ Liptál se rozhodla přihlásit se do nominačního kola. Nedělali si žádné iluze, chtěli jen srovnat
své dovednosti s jinými žáky. Na přípravě své nominační prezentace
pracovali 3 měsíce. Na jejím základě postu- tupovali do krajského kola
z 1. místa. Jaké bylo jejich překva- pení, když zvítězili i v krajském kole a
postoupili do Grandfinále 2015. Zadání na prezentaci ob-drželi necelý
týden pře konáním soutěže. Pracovali v sobotu i v neděli, někteří šli spát
pozdě v noci, jen aby jejich prezentace nezklamala důvěru krajské poroty.
Vyhrát mohl ale jen jeden. Výkony všech týmů byly fenomenální, musím
smeknout svůj imaginární klobouk. Byla jsem vážně překvapená, že se
dívám na prezentace žáků ze základních škol. Hrdě by mohli konkurovat
středoškolákům. U prvních tří míst jsem opravdu měla problém vybrat si
toho nejlepšího, popisuje Adéle Šrutová vedoucí PR a Marketing v SCG a
zároveň jedna z porotkyň.
Mezi porotce dnes usedla také Jana Knesplová z firmy Microsoft. Úroveň
těch prezentací byla vysoká, bylo skvělé vidět, že nikdo z žáků, co se
dostali do finále, už nemá problém se základními prezentačními dovednostmi jako je oční kontakt, úsměv apod. O vítězství už pak rozhodovaly
jen malé detaily, originální myšlenky apod.
Tým Pumpalumpové svůj úspěch nečekal: "A pak se ozvalo, že jsme první.
Vůbec jsme to nečekali. Do soutěže jsme se zapojili, protože jsme to chtěli
zkusit. Zajímal nás názor ostatních na naši práci. A prostě to vyšlo",
komentoval zástupce vítězného týmu z Liptálu.
Velci i malí ze ZŠ Liptál děkují celému týmu za jejich obětavost při
přípravě na soutěž, vynaložené úsilí a snahu vzorně reprezentovat školu i
kraj.
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