„Poč
čítač - môj kamar
rát“

D
Dňa 4. marca
m
20
015 sa uuskutočnil 4. ročn
ník súťažee: „počíta
ač môj
kamará
át“ na ŠZŠ
Š Rovníková. Temattické zame
eranie súť
ťaže niesl o názov – „Zeleň
a ochrrana prírod
dy“.
C
Cieľom súťaže bolo
o overiť u žiakov 5. – 9. ročnííka špeciáálnych záklladných
škôl ossvojené ko
ompetencie v oblastti informa
ačných a komunikačn
k
ných tech
hnológií,
získané
é vo vyučo
ovacom pre
edmete infformatick
ká výchova.
D
Do Košíc sme
s
vyraz
zili skoro ráno. Cesttovali sme
e autobusoom a po za
akúpení
lístkov sme sa zvviezli i na električke
e
e /9/. Odttiaľ naša cesta viedlla priamo k cieľu.

Z
Zvítali sm
me sa s pa
ani riadite
eľkou Mgrr. J. Vale
enčákovou a zapísalii sa do
prezen
nčných listtín. Neskô
ôr dorazilli i ostatné súťažiace oddielyy. Potom sme sa
presun
nuli do uče
ebne informatiky, kde nás pani
p
riadit
teľka slávvnostne prrivítala,
obozná
ámila s úlohami a otv
vorila tak 4
4. ročník súťaže.
s

S
Súťažilo osem
o
škôl – ŠZŠ Roovníková, ŠZŠ Inžinierska, Š
ŠZŠ Odbo
orárska,
SŠ Vo
ojenská, SŠ Opattovská, ŠZ
ZŠ Veľké
é Kapušany, SŠI Spišské Vlachy
a samo
ozrejme i naša
n
škola
a – SŠ Mooldava nad
d Bodvou. Vytvorili sa dve sk
kupiny –
ej bolo osem žiakov, tedaa 16 ich súťažilo
o v kategóórií jedno
otlivcov
v každe
a v kattegórií dru
užstiev. Prrvá skupinaa začala pohybovou hrou na h
hernej kon
nzole Xbox 36
60, kde žia
akov čakala hra v pr írode s prrekážkami a zdolávannie rieky na
n člne.

D
Druhá sku
upina odšttartovala ssúťaž úloh
hami v inf
formatickeej učebni: prepis
textu vo Worde
e /Open Office
O
Wrriter/, vy
yhľadávanie, kopírovvanie a vk
kladanie
textu, obrázkov do Wordu
u pomocouu vyhľadávvača Google, nechýb
bala ani previerka
znalostti pomocou
u programu Alf.

Nasledo
oval veľmi výdatný o bed a vyhodnotenie dosiahnuttých výsle
edkov.

PP

P
Prvé miessto získala
a SŠ Voje
enská, dru
uhé ŠZŠ Rovníkováá a tretie miesto

získala
a ŠZŠ Od
dborárska. My sme
e získali krásne
k
pia
ate miestto ;). V ka
ategórií
jednotlivcom /sp
polu 16 žia
akov/ získ
kala štvrté
é miesto Dianka
D
Benndžáková. Čestné
P
Fu
untyová.
miesto získala i Patrícia




P
Po odovzd
daní diplom
mov a ocennení sme sa poďakov
vali a rozlúúčili. Električkou

/3/ sm
me sa dostali až k Auparku a čakalo nás
n príjem
mné, i keď
ď troška upršané
u
popolud
dnie v centre mesta
a.

Ako
o správne dámy - ne
eodolali sm
me!;) ☺☺☺ no, nekúpp to!

P
Po prehlia
adke centtra mestaa naše kro
oky smero
ovali k A
Aide. Dievč
čatá si
pochuttnali na sla
adkej a najjmä zaslúž
ženej odmene.

S úsmevom
m na tvárri sme sa vracali domov.
d
Die
evčatá v aautobuse zmohol
i spáno
ok, nečudo
o - bol to náročný,
n
alle zároveň
ň nezabudn
nuteľný deeň plný záž
žitkov.
Ď
ĎAKUJEME!

Hurá, huurá ... už sm
me doma!

V Mold
dave nad Bodvou,
B
4.3
3.2015

Vy
ypracovala
a: Mgr. Juuliana Maď
ďarová

