TISKOVÁ ZPRÁVA
1. prosince 2011
SOUTĚŢ O NEJHEZČÍ DŘEVOSTAVBU PRO ŢÁKY ŠKOL ZNÁ VÍTĚZE
Podpora zájmu o studium technických oborů formou workshopů, exkurzí, soutěží a cílených
akcí – to je v září nastartovaný Region4Tech, na který Agentura pro regionální rozvoj získala
dotace z EU a který je určen žákům základních škol.
Ţáci sedmých aţ devátých tříd 12 základních škol soutěţili v rámci projektu od září o
nejlepší dřevostavbu (model) – historickou či moderní. 25 modelů stavělo 302 dětí a
jsou mezi nimi stavby moderní, ale taky známé historické nebo zcela originální
výtvory. Vítězové hodnocení odbornou porotu budou vyhlášeni v pátek 2. 12. ve
13:30 hodin v pavilonu A na ostravské Černé louce, kde začíná výstava Učeň,
středoškolák, vysokoškolák.
A od pátku 2. prosince budou všechny práce vystaveny na ostravské výstavě Učeň,
středoškolák, vysokoškolák na Černé louce. ,,Žáci stavěli ze speciální stavebnice a
modely měly mít originální prvky. Máme modely kostela svaté Kateřiny v Ostravě-Hrabové,
zámků Kunín nebo Hradec nad Moravicí a dalších hradů a zámků, ale taky představy o
rodinném domku na vesnici. Děti postavily vodní mlýn nebo dokonce vojenský úkryt, také
Babylónskou věž nebo Dvě věže z Pána prstenů,“ prozradila manažerka projektu z ARR
Silvie Szwedová.
Laická veřejnost můţe taky hlasovat pro svého favorita na webu projektu
www.povolaniprozivot.cz od 1. 12. do 9. 12. a 12. prosince bude tamtéţ zveřejněn vítěz
tohoto hlasování.
Na stránkách www.povolaniprozivot.cz jsou samozřejmě aktuální informace o aktivitách
projektu a také o jednotlivých učebních a studijních technických oborech pro žáky základních
škol.
Vítězové dle odborné poroty (porota - pedagogové ze škol, praktičtí učitelé,
výtvarník, technik, lidé z ARR a náměstkyně hejtmana Věra Palková):
1. místo - ZŠ a MŠ Frýdecká v Havířově, 9. třída - stavba "Vodní mlýn"
2. místo - ZŠ Fryčovice, děvčata 8., 9. třída - stavba "Čínský zahradní domek"
3. místo (dvě práce): ZŠ Havířov, Jarošova, 8. třída - stavba "Hrad Švihov" a ZŠ
Raškovice, 8. třída - stavba rodinného domku
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