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Bojovník od Dukly i vězeň gulagu. Válečný veterán Ivan Solovka ON-LINE

Školáci z Liptálu ovládli mezinárodní soutěž Prezentiáda
Liptál /FOTOGALERIE/ – Pohár za prvenství v mezinárodní soutěži Prezentiáda 2015 putuje do Liptálu na Vsetínsku.

Tříčlenný tým žáků ze Základní školy v Liptále pod názvem Pumpalumpové ve složení Radek Skýpala, Lubomír Hrbáček a Pavlína Vráblíková ovládl
celorepublikové finále soutěže Prezentiáda 2015.Autor: Archiv ZŠ Liptál
Zasloužili se o to žáci zdejší základní školy Radek Skýpala, Lubomír Hrbáček a Pavlína Vráblíková, když na konci minulého týdne se svou prezentací na
téma Dospělý v patnácti? zvítězili ve finále klání.
Uspěli v konkurenci sedmnácti týmů z České republiky i Slovenska. „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," neskrýval radost po vyhlášení člen vítězného týmu Pumpalumpové z Liptálu Lubomír Hrbáček.
Prezentiáda je týmová soutěž v projektové tvorbě pro dvou až tříčlenné týmy. Zúčastnit se jí může každý středoškolák či žák druhého stupně základní
školy. Jedná projektem občanského sdružení Student Cyber Games (SCG), které na něm spolupracuje se společností Microsoft.
Školáci z Liptálu se přihlásili do nominačního kola. Podle vlastních slov proto, že chtěli pouze srovnat své dovednosti s jinými žáky. „Na přípravě své
nominační prezentace pracovali tři měsíce. Na jejím základě pak postoupili do krajského kola z prvního místa," připomněla ředitelka Základní školy Liptál
Věra Halová. Dodala, že žáci na projektu spolupracovali pod vedením učitelky Jany Machovské.
Mladí Liptálané ovládli i krajské kolo a postoupili do Grandfinále 2015. Zadání na prezentaci obdrželi necelý týden před konáním soutěže. „Pracovali
v sobotu i v neděli, někteří šli spát pozdě v noci, jen aby jejich prezentace nezklamala důvěru poroty," připomněla Věra Halová.
Školáci si zvolili téma V patnácti dospělým? „Zpracovávali téma o sobě, svých radostech i problémech, o tom, jak dnešní náctileté vidí rodiče a dospělí
vůbec," přiblížila ředitelka školy. Odborná porota, která výkony žákovských týmů hodnotila, se shodla na tom, že výkony všech byly výborné. „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," vylíčila členka poroty Adéla Šrutová, vedoucí PR a Marketingu
v SCG.
dnes 08:27
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Stavba Penny rozděluje Meziříčany
dnes 09:20 1
Valašské Meziříčí – Snaha postavit nákupní středisko v místě valašskomeziříčského autobusového nádraží rozděluje obyvatele města na dva tábory.
Zastupitelé budou o…

Na servírku útočil Rožnovan židlí, ve vězení stráví pět let
AKTUALIZUJEME dnes 08:52
Olomouc, Rožnov pod Radhoštěm - V opilosti útočil židlí na servírku, jinému hostu restaurace zlomil čelist. Senát krajského soudu v Olomouci včera
rozhodl, že…

Dukla je silný soupeř, ale páté místo chceme my, hlásí Jakub Douda
dnes 08:35
Zubří /ROZHOVOR/ – Když už se neprobili do vytoužených bojů o medaile a musí se na ně dívat z uctivé dálky, chtějí alespoň z toho, co jim zbylo, vytřískat
maximum.

Oslavy Dne země budou ve Vsetíně patřit dětem
dnes 07:07
Vsetín – Především dětem z mateřinek a základních škol bude věnovaný program oslav Dne země ve Vsetíně, který se uskuteční v pátek 24. dubna v parku
Panská zahrada.

Na Valašsku hořela kůlna i vybavení balkonu
včera 20:42
Hošťálková, Vsetín /FOTOGALERIE/ – Ke dvěma požárům vyjížděli hasiči v úterý odpoledne na Vsetínsku. Mezi patnáctou a šestnáctou hodinou zasahovaly
jednotky hasičů v…

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY »
Stavba Penny rozděluje Meziříčany
Oslavy Dne země budou ve Vsetíně patřit dětem
Představujeme kandidáty na Mazlíčka roku 2015 - 6. kolo
V Rožnově pod Radhoštěm začíná dlouho očekávaná stavba. Řidiče čekají omezení
1. A třída: jízdu Juřinky uťalo v penaltách Zubří

Blesk

Manželka Šárka a hrůza posledních dnů Stanislava Grosse: Musela ho krmit sondou!
Poslední dny Stanislava Grosse (†45) byly podle slov rodinného známého strašné. Expremiér ztratil… celý článek ›

Gottová vyšachovala Dominiku?! Kšefty Gottovi mohla řídit dcera: Umí 7 jazyků a byla
manažerky kapel
Práce manažerky Zlatého slavíka Karla Gotta (75) by jeho dceři Dominice (41) padla jako ulitá. Mluví… celý článek ›

Jágr v letadle na MS: Růža se pos**e, jestli to neodletí
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