Medzi úspešnými stredoškolákmi sú aj Kysučania
Žilinská župa každoročne v závere školského roka oceňuje aktívnych študentov, ktorí
sa popri štúdiu zapájajú
do súťaží krajskej samosprávy. Tento rok sa
do ôsmich súťažných
kategórií zapojilo 55
stredných škôl v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Do Kysúc putovalo ocenenie
súťaže Mladý slovenský vedec. Táto atraktívna, no zároveň i náročná súťaž láka
študentov už šiesty rok a ponúka im priestor na realizáciu svojich nápadov a vedeckých experimentov. S témou
súťaže „VEDA - Vynález, Experiment, Devíza a Akvizícia“ sa
popasovalo 25 žiakov. Ako najlepší bol ohodnotený projekt
„Organizmy v stratosfére“
Zlatice Kalužnej z Gymnázia
v Kysuckom Novom Meste.
Druhé miesto si vybojovala
Veronika Piklová z Gymnázia
v Liptovskom Hrádku s projektom „Využitie solárnych
zariadení obyvateľmi a mes-

vybojoval študent z Gymnázia Veľká Okružná v Žiline
Tomáš Mucha. „V súťaži som
sa spoliehal na svoje vlastné
vedomosti z cestovania a hodín dejepisu, pretože nie je
možné naštudovať si všetky
knihy o Slovensku. S prvým
miestom som veľmi spokojný
a rád by som si zmeral sily aj
so žiakmi z iných regiónov
v rámci celého Slovenska,“
vyjadril sa Tomáš. Na druhej priečke sa umiestnil Erik
Hájek zo Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste. Trojku najlepších uzavrel Patrik
Badík, opäť z Gymnázia Veľká
Okružná v Žiline.

Kysucká študentka Zlatica Kalužná (v strede) si vybojovala
v kategórii Mladý slovenský vedec prvé miesto.
tami.“ Bronz patril Andrejovi
Ladislavovi Kováčovi z Gymnázia v Liptovskom Hrádku
za prácu „Za koľko zvoní? “
Vedomostná súťaž Mladý
Slovák je určená pre žiakov
2. a 3. ročníka stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti

Žilinského samosprávneho
kraja. „Cieľom súťaže je zvýšiť
záujem mladých ľudí o tradície, kultúru a históriu slovenského národa, formovať
ich prirodzený slovenský patriotizmus, vlastenectvo a národné povedomie a rozvíjať

ich pocit spoluzodpovednosti
za vývoj spoločnosti v Žilinskom kraji,“ povedal žilinský
župan Juraj Blanár. Študenti
to naplno využili a preto sa
stupne víťazov prehýbali od
ocenených. Prvé miesto si
spomedzi 74 šikovných žiakov

Prezentovali svoj
športový idol
Už po deviatykrát študenti vo
výtvarno-literárnej súťaži so
športovou tematikou Môj slovenský športový idol predstavovali svoje vzory. Oravčania
opäť ukázali, že táto súťaž je
ich parketou a v silnej konkurencii 25 prác obsadili všetky
stupne víťazov. S prácou „Ján
Laco – slovenský hokejový reprezentant“ zvíťazila Aneta

Klocháňová zo Spojenej školy
v Nižnej. „Jána Laca som si
vybrala za svoj športový vzor
a rozhodla nakresliť preto,
lebo som si ho pri pozeraní
hokeja veľmi obľúbila. Myslím si, že je to kvalitný hráč
a pre súpera veľmi nebezpečný. Voľné chvíle si často
krátim kreslením a snažím
sa v tom zdokonaliť aj v umeleckej škole,“ vyjadrila sa
víťazka. Na druhom mieste
skončila jej spolužiačka zo
školy Martina Jarinová s prácou o hráčovi bedmintonu Jarolímovi Vicenovi. Z tretieho
miesta sa tešil Jakub Bieľák
zo Strednej zdravotníckej
školy v Dolnom Kubíne so
stvárnením profilu najznámejšieho slovenského cyklistu Petra Sagana.
Žilinská župa v kategórii
Cena VÚC ocenila i jednu
kysuckú školu za aktívnu
podporu ďalších foriem vzdelávania v rámci rozvoja kompetencií mladého človeka
a vyjadrenia uznania v oblasti neformálneho vzdelávania.
Cenu získala SOŠ strojnícka
v Kysuckom Novom Meste.

Najkrajšie fotografie Žilinského kraja
Študenti Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku sa zapojili
do fotografickej súťaže
„Mestá a miesta Žilinského samosprávneho
kraja“, ktorej vyhlasovateľom je Žilinská
župa.
Súťažné fotografie boli témou
záverečnej práce žiakov dvoch

ročníkov študijného odboru
fotografický dizajn. Žiaci tak
bližšie spoznali krásy Žilinského kraja, z ktorého pochádzajú.
„Niektorí sa zamerali na netradičné pohľady na okolitú
prírodu a vstávali skoro ráno,
aby mohli zachytiť východ slnka. Absolvovali turistický výstup pre zachytenie prírody zo
zorného uhla, ktorý sa bežne
v propagačných materiáloch

kraja nevyskytuje,“ vysvetlila
riaditeľka školy Danica Školníková. Študenti štylizovali
a tvorili umeleckú fotografiu,
prostredníctvom ktorej ponúkli svoj umelecký pohľad
na rodné mesto alebo dedinu. Každý mal možnosť zvoliť
svoj vlastný prístup a pohľad
na danú tému. Výhercovia súťaže získali na záver od usporiadateľa hodnotné ceny.

2. miesto. Jakub Gallo. Turiec.

Jakub Gallo
Prečo si sa rozhodol
fotiť práve to, čo si
poslal do súťaže?
„Turiec som sa rozhodol fotiť z toho dôvodu, že som sa narodil
v Martine a chcel som
čo najkrajšou formou
prezentovať našu turčiansku prírodu.“
Čo ťa priviedlo k fotografovaniu a čo najradšej fotíš?
„K fotografovaniu ma priviedol môj otec, kto-

rý sa tomu venoval, aj keď nie profesionálne.
Myslím, že som tak trošku jeho splnený sen.
Na otázku, čo najradšej fotím, asi nemám
konkrétnu odpoveď, keďže stále fotím niečo
iné, niečo, čo ma v daný moment zaujme.
V budúcnosti by som sa chcel venovať aj videotvorbe, ktorá u mňa v poslednom čase
prevláda nad fotografiou.“
Už si predtým niekedy vystavoval svoje
fotografie?
„Fotografie som mal zatiaľ vystavené iba
raz, a to na výstave k príležitosti 10. výročia
založenia odboru fotografický dizajn na našej škole. Okrem toho sa moje fotky dostali
do kalendára Turiec a knižky o Veľkej Fatre
a Moravskom krase.“

1. miesto. Adam Kubovčík. Liptovská Mara.

Adam Kubovčík
Kde vznikla výherná fotografia a čo ťa inšpirovalo k jej nafoteniu?
„Fotografia vznikla pri Liptovskej Mare neďaleko priehradného múru. Každé ráno cestujem do školy popri tomto vodnom diele a vždy
je tam nádherná atmosféra pri rannom východe slnka.“
Aké máš skúsenosti s fotografovaním?
„Skúsenosti s fotografovaním naberám už
niekoľko rokov, ale asi najviac praxe mi dala
práve stredná škola. K fotografii som sa dostal
samovoľne, keď som začal fotiť na rodinný
kompakt. Mojím obľúbeným žánrom je kraji-

na a produktová fotografia.“
Čo si myslíš, že stojí
za to, aby sa ešte odfotilo v Žilinskom samosprávnom kraji?
„V Žilinskom samosprávnom kraji je obrovské množstvo prekrásnych miest, o ktorých
mnohí z nás ani netušia. Preto si myslím, že
práve týmto miestam by sme mali venovať
väčšiu pozornosť, proste objavovať. Mojím
snom je nafotiť Nízke Tatry z vtáčej perspektívy.“

3. miesto. Mária Polčicová. Chlebnický chotár.

Stranu pripravila Soňa Paprskárová.
Foto: víťazi súťaže Mestá a miesta Žilinského kraja, archív ŽSK.

