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TECHNIKA DĚTI BAVÍLA – STAVĚLY ŘEMESLNÍKY A DNES PROJEKT UZAVŘELY HROU
Projekt Agentury pro regionální rozvoj na podporu technického vzdělávání s názvem
Technika nás baví finišuje – dnes se děti ze zúčastněných základních škol setkaly v Ostravě
a symbolicky společně s pedagogy ukončily dvouletý program – jak jinak – hrou, kvízy a
vyhodnocením poslední soutěže. Žáci se dva roky účastnili workshopů, tvořily, soutěžily,
jezdily na exkurze do zajímavých firem a seznamovaly se s technickými profesemi hravou a
zajímavou formou.
24 týmů z 21 škol připravilo nyní v poslední soutěži modely řemeslníků při práci, nejčastěji
vyráběly kováře (5), ale také tesaře, stolaře, kominíky nebo malíře pokojů. Odborné porotě
se nejvíce líbil pokrývač týmu Základní školy Jarošova z Havířova, internetové veřejné
hlasování vyhrál kovář v dílně postavený dětmi z polské základní školy Olszaka v Karviné.
Porota udělila i zvláštní cenu za citlivé vnímání života – za model řemeslníka s handicapem
na invalidním vozíku s názvem Bezbariérové modelářství Klement z dílny dětí ZŠ Heleny
Salichové z ostravské Polanky nad Odrou.
(úplné pořadí viz níže, foto vítězných prací – webová soutěž jpg 2130011 , porota jpg
P2130007, handicap jpg 2140002)
Akcí v rámci projektu Technika nás baví se zúčastnilo 2211 žáků a 110 učitelů z 25 základních
škol v kraji. „Pro žáky 6. až 9. tříd škol v Moravskoslezském kraji jsme organizovali exkurze,
nevšední tvořivé dílny - elektrodny, vícedenní workshopy v přírodě, technické kvízy na portálu
projektu. Vše s důrazem na praxi - prostě to byla škola hrou, všechny aktivity měly podpořit
tvořivost dětí a výborné je, že spolupracující eletrotechnická škola z Ostravy už má první studenty,
kteří se ještě jako žáci základních škol našeho programu účastnili,“ shrnula ředitelka ARR Petra
Chovanioková.
V podpoře technického vzdělávání agentura i MS kraj populárními formami pokračují. K projektu už
Agentura pro regionální rozvoj přidala mezinárodní Česko-Slovensko má technický talent
(zaměřený na stavebnictví a elektrotechniku a určený také pro žáky škol ze Žilinského kraje) a také
projekt Řemesla nás baví (orientovaný na popularizaci tradičních řemesel žádaných trhem práce).
„Firmy si stěžují na nedostatek kvalifikovaných a zdatných řemeslníků takže výběr takové profese
žákům zaručí dobrou práci a tedy perspektivní budoucnost. Zájem proto musíme trvale podporovat
na všech stupních škol,“ připomíná náměstkyně hejtmana Věra Palková.

Internetové hlasování veřejnosti:
1. místo: žáci ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, Dr. Olszaka, Karviná – Kuźnia „ U
Kowalskiego“ (kovárna)
2. místo: žáci ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy – Hukvaldský kovář

3. místo: žáci ZŠ Mladecko – Šikula Mike
Odborná komise vybrala:
1.místo: žáci ZŠ Jarošova, Havířov – Pokrývač
2.místo: žáci ZŠ H.Salichové, Ostrava – Polanka nad Odrou – Kovářství Rudolf
3.místo: žáci ZŠ Mladecko – Šikula Mike
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