Ocenili úsilie študentov
Šesť stredoškolských súťaží pozná svojich víťazov
Žilinský samosprávny kraj už šiesty rok
oceňuje víťazov z radov
aktívnych stredoškolákov a žiakov osemročných gymnázií, ktorí sa
zapojili počas školského
roku 2011/2012
do šiestich súťaží
krajskej samosprávy.
V tomto ročníku vzišli víťazi
spomedzi 135 študentských
prác a 15 stredoškolských časopisov.
Zdravá súťaživá dychtivosť
stredoškolákov sa znovu potvrdila. Čisto turčianskou
parketou sa stala súťaž Mladý
Slovák. „Cieľom súťaže je zvyšovať záujem mladých ľudí
o tradície, kultúru a históriu
slovenského národa, formovať ich prirodzený slovenský
patriotizmus, vlastenectvo,
národné povedomie a rozvíjať ich pocit spoluzodpovednosti za vývoj spoločnosti
v Žilinskom kraji. Veľmi povzbudivý je počet prác – 80,
ktoré nám študenti doručili.
Vidieť, že téma vlastenectva
a hrdosti na Slovensko je im
blízka a nie je to nič nanútené, ale naopak, spontánne,“
uviedol riaditeľ Úradu ŽSK
Pavol Holeštiak, ktorý víťazom odovzdával ceny. Tri
najvyššie priečky obsadili
študenti Gymnázia Viliama
P. Tótha v Martine. Bronz získal Dominik Kevický, druhé
miesto obsadil Matej Užák
a víťazkou sa stala Kristína
Antalová.
Do Horného Považia putovalo ocenenie študentskej
práce súťaže Prečo mám rád
Slovensko. Úlohou študentov
bolo v literárnej súťaži skoncipovať text vyjadrujúci citový vzťah k Slovensku, čo ich
na tejto krajine zaujalo, prečo
sa cítia na Slovensku dobre, či
ho považujú za svoj skutočný
domov a vlasť. Prvé miesto

Oravský hetrik

V súťaži Môj slovenský športový idol dominovali literárne výkony
študentov Spojenej školy v Nižnej.

Veršovala o domovine

Tretie miesto si v súťaži Prečo mám rád Slovensko? vyrýmovala básnickou zbierkou študentka Strednej
odbornej školy v Námestove Terézia Hrubjaková.
obhájila Anna Tereštíková
zo Strednej odbornej školy
podnikania v Žiline. Druhú
priečku obsadil Matej Súkeník
z Gymnázia Viliama P. Tótha

v Martine. Na tretej pozícii sa
umiestnila študentka Strednej odbornej školy v Námestove Terézia Hrubjaková.
Spomedzi pätnástky stre-

doškolských časopisov skončili pri hodnotení dizajnu
a grafickej úpravy, štruktúry
časopisu, obsahu a kvality
príspevkov za rok 2012 na naj-

Po stopách žurnalistiky

V súťaži o najlepší stredoškolský časopis si prebrali ocenenia z prvej priečky dva oravské časopisy,
zástupkyňa časopisu Kanál Gymnázia A. Bernoláka v Námestove (prvá zľava) a z druhého miesta pre
časopis Gaudeamus (druhá zľava), ktorý tvoria študenti Spojenej školy v Nižnej.

vyššom mieste naraz dva časopisy, a to periodikum Kanál
Gymnázia A. Bernoláka z Námestova a časopis Gaudeamus
Spojenej školy v Nižnej.
Študentom Spojenej školy
v Nižnej sa darilo aj v literárno-výtvarnej súťaži Môj
slovenský športový idol, kde
svojimi prácami získali všetky
priečkové umiestnenia. Úlohu
nakresliť svoj športový vzor
a zdôvodniť svoj výber esejou,
básňou alebo rozprávaním sa
najlepšie podarilo Miroslave
Koleňovej prácou o Martinovi
Bajčičákovi. Druhé miesto obsadila Janka Smolková, tretí
skončil Dávid Pafčo.
Atraktívnou i náročnou
súťažou je súťaž Mladý vedec, ktorá poskytuje žiakom
priestor na realizáciu svojich
nápadov a experimentov. S témou súťaže VEDA – Vynález,
Experiment, Devíza, Akvizícia sa pasovalo 12 študentov.
Odborná komisia vyhodnotila ako najlepší projekt prácu
Lukáša Jelínka z Gymnázia
v Liptovskom Hrádku s názvom Robot – prieskumník.
Druhé miesto si vybojoval
prácou Znovuzrodenie Tatry
805 Miloš Kucmen z Gymnázia Hlinská v Žiline. Za projekt Homopolárny generátor

získal bronz Patrik Fillner zo
Spojenej školy v Kysuckom
Novom Meste.
Súťaž Realitný vodičák
testovala znalosti študentov
získaných počas odborného
seminára venovaného realitám. Najúspešnejšou školou
spomedzi všetkých zúčastnených riešiteľov testov vzdelávacích seminárov sa stalo
Gymnázium Veľká okružná
v Žiline, ktorého žiaci dosiahli
priemernú úspešnosť 59,88 %.
V individuálnom hodnotení bola najúspešnejšia študentka Obchodnej akadémie
v Dolnom Kubíne Michaela
Rambalová.
„Je pre nás veľkým zadosťučinením, keď vidíme, že dnešní študenti sa dokážu zapojiť
do súťaží, ktoré vyhlásil Žilinský samosprávny kraj. Študenti vytvorili diela vysokej hodnoty, či už výtvarné, literárne
alebo vedecké. Podarilo sa im
tiež zviditeľniť aj mnohé naše
regionálne osobnosti,“ povedal
Pavol Holeštiak po odovzdávaní cien víťazom a dodal: „Som
rád, že si študenti našli čas
venovať sa súťažiam popri svojich študijných povinnostiach,
a samozrejme, vďaka patrí aj
všetkým pedagógom, ktorí ich
usmerňovali.“

Spojenie s knižnicou aj z pohodlia domova Máme pre vás
Čitatelia piatich knižníc
v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja si budú
môcť od septembra tohto
roku objednať knihy z pohodlia domova prostredníctvom online katalógov.
Umožnil to nový knižničnoinformačný systém. Na jeho
inštaláciu získal Žilinský
samosprávny kraj 180-tisíc eur z Európskej únie.
Do tohtoročnej jesene sa
k systému pripojí Krajská
knižnica v Žiline, Kysucká,
Liptovská, Oravská a Turčianska knižnica.

najlepší štart
prázdnin

Knihy si požičiate aj z domu

Od septembra si môžete knihy objednávať i z domu v papučiach.

Zabojujte pred prázdninami o notebook
Do konca júna môžu
študenti stredných škôl
v pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja
(ŽSK) zabojovať
o zaujímavé ceny.
Uzdu svojej kreativity môžu
popustiť pri tvorbe powerpointovej prezentácie alebo videa na rôzne témy o ŽSK, a to
už v piatom ročníku úspešnej

stredoškolskej súťaže „Dobré
správy samosprávy“ s podtitulom „..., ktorá pre vás mnohé spraví“. Hlavnú cenu notebook a ďalšie ceny fotoaparát
a kameru môžu študenti 1. - 3.
ročníka získať za svoje práce
na témy: Predstavujem Žilinský kraj cudzincom, Sme
hrdí na významné osobnosti
kraja, Žilinský kraj - miesto
športových príležitostí, Vy-

užité možnosti eurofondov,
Žilina self governing region
place for living (preklad z anglického jazyka: „Žilinský samosprávny kraj - miesto pre
život“). Táto prezentácia musí
byť v anglickom jazyku. Presné podmienky súťaže sú dostupné na internetovej stránke Žilinského samosprávneho
kraja
www.regionzilina.sk
v časti Zaujímavosti.

Od pondelka 25. júna do nedele
1. júla si môžete užívať lákavé
zľavy a výhody, ktoré ponúkajú
v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu „Žilinský turistický kraj“ a Žilinským samosprávnym krajom
aquaparky, kúpele a vodné svety, penzióny, športové centrá,
pltníci, ale aj Oravská galéria,
Považské a Liptovské múzeum. Napríklad bez rozdielu,
aké známky vysvedčenie zdobia, sa môžu všetci študenti
v piatok 29. júna zviezť lanovkou z Vrátnej na Chleb za jedno euro a užiť si nádhernú
panorámu nielen Malej Fatry.
Do liptovských múzejných expozícií sa môže vybrať celá rodina za polovičnú cenu. Oravskí pltníci ponúkajú polovičné
ceny rodinám so školopovinnými deťmi. V kysuckej Oščadnici sa dajú vychutnať letné
atrakcie počas celého týždňa
za polovičné ceny. Stačí si vybrať. Presný charakter a termíny uplatnenia zliav nájdete
na www.regionzilina.sk.
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