
STUDENTSKE PROJEKTY

Ve dnech 28.-29.4.2011 se usku-
tečniIo finále 5' ročnlkU SoUtéŽe
STUDENTSKE PROJEKTY 20 1Ol
201'1 ' Hlavním organizátorem a za-
kladatelem soutěŽe je flrma ŠPlNAH
_ software s' r'o' soutéŽ je Určena pro

Všechny typy škol' které ve ýuce po-

uŽíVaji prograrn TUrboCAD' Její cílem
je podpora vyuky !o\,n/ch techrologri
a motVace Studentů a pedagogů'
soutěŽ je také Velmi pří]emnou spo-
lečenSkoU Události, na které stUdenti
mohou nejen porovnat svoje schop-
nosti, ale naváZat zajimavé kontakty'
K aÍraktivitě Í'naloveho l.lari přisp'vá
i to' že Se kďoý rok (ona V Ilner čes-
kém nebo slovenském méstě' F nále
5' roc1lku spoluo'garizovala Středni
uměleckoprůmysloVá škola hudebnich
nástrojů a nábýku V Hradci Králové'
Letošniho ročníku soutěŽe se Zúčast-
nilo 20 škol, z kterých bylo do finá]e

Wbráno 24 projektŮ'

Finale 5' ločriku se konalo V Hradci
Králové v konferenčních prostorách
nove StUdi;nia Vedecké knihovny' kierá
je moderni architektonickou ozdobou
méSta' Program prvniho soutěŽního
dne obsahoval obhaloby studentskych
prací' které bedlivě sledovala porota
sloŽenáz pedagogů z Wsokých a střed-
nich škol a odbornikŮ z praxe' Cenu
kazdoročně udělu;í t přilomn; 7ástupc l

Ťeoiálnlch partrerů a pedagogove'
Studenti Si iV tomto ročníkU připravi|i

tematicky rozmanité projekty a ]ejich
obhaJoby byly mnol_dy VelŤ' poJlave
a na Velmi Vysoké Úrovni. V hlavni ka-
tegorii Ziskal 1. místo lvliroslav Beran
Z Gymnazia NoW BydŽov, 2' místo Zis-

ka t\.4artin Ďurček ze soŠD Zvoien'
3' rr S1o zlskdl Lioo'Šm o ze SUPŠ
HNN' Hradec Králové'

201Ai2C11

Dalši ocenění ziskali V náb},tkářSké
kategolii Roman Šádek le SUPŠ
HNN Hradec Králové' Petr Klimek
z MENDFI U V Brré, Marheia B ahova
ze sUPŠ HNN Hradec Králové a Jan
VotoUpal ze sŠNo ByStřice pod
Hosýnem'
Po Slavnostnim \,yh lášeni VýsledkŮ
prvnlho dne finále soutěŽe čekal na
VŠechny Lcastnlky a 1osty Souteže
doprovodný program' od poledne
byla na programu náVštěVa obřího
akvária a Večer se opět soutěžilo.
Spo|eóenský Veóer S rautem byl do-
plnén bowllngoým turnajem'
D.u-ý der tinále soUléŽe byl Zal^a-
jen V prostorách sUPŠ HNN' kde
následné odstartovala soutěŽ doved-
nosti' v nÍŽ studenti zápoli V Ziskaných
dovednostech v ovládáni programU
TUrbocAD slavnostni Vyh láše n:

VýSledků druhého soutěžního dne

. :... ] :

proběh lo V prostorách královéhra-
deckého Krajského úřadu' Cenu za
1. místo v soutěŽi dovednosti Ziskal
Pell Kl'rre" z l\.4FNDFI U v Brrě
2. misto obsadl M roslav Beran z Gym-
názia NoW BydŽov a na 3' mistě se
Umístil Danie| Jánošík ze SoŠ sv. Jo-
zeta HofJotntka Zrlrna. Ka-/dorocne se

WhlašUje nejúSpěšnéjŠi Škola V SoU-

těŽ STUDENTSKE PRoJEKTY' kte-
roJ v 5. 'ocnrku bylo Gyrrraz Ln NoW
BydŽoV'
Na závěr celé soutéŽe předal
vlgr' VdCIaV Kosina ředilel střed1l
UméleckoprúmysloVé školy hUdebnÍch
nástrojů a nábýku putovníValaŠku soU-
těŽe lng' Karlovi Krontorádovi' csc''
prodeka '']oV Lesnické a drevařské
fakulty N,4endelow Univerzity V Brně'
která bUde spoluorganiZátorem
6 rocnrKu soJteze S IUDLNTSKE
PROJEKTY 2011/ 2012.

Al]t0r: EVa soinarová

Všichni Íinalisté 5. ročníku soutěže. Folo: aÍchiv SPlNAB - software
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odpočiňte si tuld'

r Trendwood-twd
Lipnická 535
750 02 PřeíoV
mobil: 732 738 338
e-maÍ|:zdenek@twd.sk

Vaše starosti s materiály
na výrobu nábytku, oken a dveří
přenechte nám. Hádi je vyřešíme.

www.trendwood-twd.com


