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LEGObot 2018 pozná svojich víťazov
(pv) - Ako sme vás už informovali v piatkovom vydaní,
vo štvrtok sa pod záštitou
primátorky mesta Prešova
Ing. Andrey Turčanovej uskutočnila v priestoroch OC Eperia súťaž Legobot.
Organizátorom súťaže bola Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov a združenie IT Valley
Košice. Partnermi boli OC Eperia
Prešov, EDUXE, výhradný dodávateľ LEGO edukačných produktov
na Slovensku a mesto Prešov. Bol
to už tretí ročník a v porovnaní
s predchádzajúcimi organizátori
zaznamenali nárast počtu kvalitných súťažiacich aj z iných miest
a regiónov Slovenska.

šie umiestnenia v jednotlivých
disciplínach a získala stavebnicu
LEGO Mindstorms EV3, ktorú môže
využiť v ďalšej príprave na budúcoročnú súťaž. Žiakov do tejto súťaže
pripravovali ich učitelia Mgr. Saskia
Oľhová a Mgr. Vladimír Vančo.

Hlavným poslaním súťaže je vzbudzovať hlbší záujem o IT, programovanie, mechatroniku a robotiku,
motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu,
umožniť súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti a zručnosti
s rovesníkmi z iných škôl, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných
žiakov a poskytovať učiteľom materiály vhodné na zatraktívnenie a
skvalitnenie výučby.

Špeciálnu cenu primátorky mesta Prešov za najkreatívnejší nápad získal tím Mariánska zo ZŠ
v Prievidzi za svoj projekt pirátskej
lode, ktorú prezentovali v kategórii
EduBot. „Na záver by som chcel
poďakovať za účasť všetkým základným školám a už teraz sa
na vás tešíme v budúcom školskom roku, pretože spolupráca
so základnými školami je pre
nás jedným z našich strategických cieľov,” uzatvára Ing. Martin
Broda, PhD., zástupca riaditeľa pre
odborné predmety.

ich roboti neposlúchali vždy tak
ako chceli, nevzdávali sa.
Po ukončení disciplín zasadla porota, ktorá rozhodla o víťazoch.
Najúspešnejšou školou tohtoročnej
súťaže LEGObot bola ZŠ Sibírska
z Prešova, ktorá získala najvyš-
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ZŠ

Edubot
1.miesto

Matej

Mazúr

Martin

Kmeť

ZŠ Mariánska, Prievidza

Speedybot

Tento rok sa do súťaže zapojilo 16
dvojčlenných tímov zložených zo
žiakov 5., 6., 7., 8. alebo 9. ročníka
základných škôl. Súťažiaci prišli
nielen z Prešova a jeho blízkeho
okolia, ale aj z Košíc, či dokonca
až z Prievidze. Členovia tímov
boli najmä chlapci, deviataci,
ktorí súťažili už v minulých ročníkoch.

Partneri:

Súťažilo sa v štyroch disciplínach
a to EduBot, PaintBot, RescueBot,
SpeedyBot. O tom, že robotika má
budúcnosť, niet pochýb. Uvedomujú si to aj žiaci základných škôl,
ktorí sa súťaže zúčastnili. Takmer
všetci sa zhodli na tom, že táto akcia je pre nich skvelou príležitosťou
vyskúšať si niečo nové a predviesť
svoje schopnosti a zručnosti. Aj keď

1.miesto

Benjamín

Exner

Jakub

Semanko

Cirkevná základná škola s
MŠ sv. Faustíny, Bardejov

Rescuebot
1.miesto

Oliver

Ondrija

Adam

Pliška

ZŠ Sibírska

Paintbot
1.miesto

Maroš

Peregrin

Jakub

Džačovský
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