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Špeciálnu cenu súťaže Veda okolo nás získali žiaci z Dubnice
(14.11.2011; Trenčianske noviny; č. 45, s. 7; TASR)
V Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave ocenili najúspešnejších účastníkov celoslovenskej
výtvarnej súťaže na tému Vedaokolo nás.
DUBNICA NAD VÁHOM. Výtvarná súťaž je každoročnou súčasťou Týždňa vedya techniky. Jej zmyslom je
upozorniť, aký význam majú veda a technika pre spoločnosť.
Povedala to na vyhodnotení generálna riaditeľka Sekcie vedy a techniky na Ministerstve školstva, vedy,
výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Marta Cimbáková, ktorá s riaditeľom CVTI SR Jánom Turňom odovzdala
vecné ceny najúspešnejším.
V kategórii žiakov 5. až 6. ročníka základných škôl (ZŠ), primy a sekundy osemročných gymnázií zvíťazila
Magdaléna Martišková zo ZŠ Jána Hollého v Topoľčanoch s prácou Skúmanie plodu. Druhá bola Ema
Lavríková (ZŠ a MŠ Vagonárska, Poprad-Spišská Sobota) s maľbou Naše myšlienky menia svet a tretia s
Okom vedy Zuzana Berešová (ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov). Medzi staršími žiakmi zo 7. až 9. ročníkov ZŠ,
tercie a kvarty osemročných gymnázií bol najlepší Valter Maroši (ZŠ Mierovo námestie, Handlová) s dielom
Zmeny v čase.
Druhá Nikoleta Repovská (ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov) zobrazila Perpetum mobile a tretia Kristína
Masarykova (ZŠ sv. Ladislava, Topoľčany) zaslala do súťaže prácu s jej názvom.
"Zobrazil som modernú a historickú časť v podobe mrakodrapov a automobilov a na druhej strane historickým
kočom i starými budovami," priblížil svoju víťaznú prácu jediný ocenený žiak.
Špeciálnu cenu za príkladnú spoluprácu pedagóga so žiakmi si prevzali zástupcovia ZŠ s MŠ Pod hájom z
Dubnice nad Váhom, ktorí kombinovanou technikou kolektívne vytvorili rozsiahlejšie priestorové dielo z rôzneho
materiálu.
Na vyhodnotení spestrenom vystúpeniami kúzelníka Petra Šestáka boli prezentované aj diela z užšieho výberu
v oboch kategóriách. Súťažiaci ich pomenovali Milujem matematiku, Od myšlienky k nápadu, Astronóm, V zajatí
poznatkov, Prekročím rýchlosť svetla, Evolúcia, Mladý Einstein, Rýchlotopánky či DNA.
Šiesty ročník súťaže vyhlásilo MŠVVŠ SR a organizovalo Národné centrum pre popularizáciu vedy a
techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Do súťaže bolo zaslaných 232 prác.
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