
“ k d È -Naša cestiè a o íny”  RoboCup 2015

20. 07. 2015, 
Hefei. Today 

the first team is 
Primaskolak 

form Slovakia. 
Judges 

already? Team 
already? Time 

already? 
Three, two, 
one, go...
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- Èínsky múr
- Zakázané mesto
- Žlté hory /Huangsan/

- lietadlo 11 hod. let 
- rýchlovlak 3OO km/h
- lacné taxi
- dopravné zápchy
- bicykle, mopedy, metro

- palièky ako príbor
- Budhistické náboženstvo 
- písmo kaligrafia
- pagody stavby budov
- vejáre a slamené klobúky

- ryža - stále na rôzny spôsob
- èaj zalievaný opakovane
- stolovanie za okrúhlym stolom
- Pekingská kaèica



k  y o bo  j seò bez rkaA á b t  la e   ša nov?

Èak vedný odboris 
Dòa 20. 10. 2015 sa žiaci 8.,9. roèníka a  krúžku Robotiky 
zúèastnili na Vedeckej roadshow v Prešove. Niektorí prvý 
raz vstúpili na vysokoškolskú pôdu lebo miestom konania 
bola Prešovská Univerzita. A veru cítili sa ako ozajstní 
vysokoškoláci. Prednášky: Taje biológie, Budúcnos� 
elektrotechniky pre bežný život èloveka 21. storoèia, 
Chémia v obyèajnom živote, Základy fyziky, fyzikálne 
javy v bežnom živote, Vývoj robotických systémov a ich 
aplikácia vo výrobných procesoch si zo zanietením 
vypoèuli a aktívne sa zapájali aj do jednotlivých aktivít. 
Žiaci zhodnotili, že sa im takéto netradièné vyuèovanie 
páèilo, najviac zaujala Biologia, Chémia a Robotika.  
  Okrem udelenia a získania certifikátov si odniesli aj 
     poznatky, ktoré využijú nie len v škole, ale aj v bežnom 
            živote.

     Túto otázku sme si položili v našom školskom klube 
detí a pustili sme sa smelo do ich výroby. Bolo nám jasné, 
že šarkan vlastnej výroby nie vždy vzlietne. To nás však 
neodradilo a prežili sme radostné popoludnie na 
evanjelickej záhrade so šarkanmi. Keïže vietor nám 
nepomáhal a schoval sa kdesi v korunách stromov, dali 
sme sa na beh. Trochu nás to unavilo, ale nakoniec nás 
potešila pekná a sladká odmena. Bol to jeden z mnohých 
zaujímavých dní, ktoré prežívame v našom školskom 
klube. 

V dòoch 14. 7. – 3.8. 2015 sa tím Primaškolák

Martina Kollárová, Tadeáš Lejko, Zdenka 

Semanèíková, Marek Štofánik, Slávka Trišèíková - 

zúèastnili sa na medzinárodnej sú�aží RoboCup 2015 v 

Hefei. Vïaka ich zanietenosti pre robotiku podnikli spolu 

so svojimi uèite¾mi cestu do Èíny. Sú�ažili v kategórii 

tanecrobotov kde bolo 15 tímov. Žiaci nepostúpili do 

finále, aj napriek tomu reprezentovali školu, mesto i 

Slovensko vystúpením, ktoré bolo na reprezentatívnej 

úrovni. V supertíme spolupracovali s družstvom z Izraela 

a z Èíny a pripravili nové úspešne robotické vystúpenie. 

Žiaci nadobudli mnoho skúseností, nadviazali 

partnerstvá, získali nových priate¾ov. Zároveò si precvièili 

a upevnili jazykové zruènosti. Žiaci videli úroveò 

reprezentaèných tímov z rôznych krajín, èo im ve¾mi 

pomôže v ïalšej práci a v ïalšom napredovaní pri 

programovaní, èím získali neocenite¾né skúsenosti. 

Kontakty a poznatky, ktoré na sú�aži získali sú zároveò 

ich výhrou. 

Za tieto nezabudnute¾né prázdniny v Èíne sa chcem v 

mene tímu Primaškolák poïakova� vedeniu Súkromnej 

základnej školy, pani riadite¾ke, rodièom a všetkým 

sponzorom, ktorý podporili tento nároèný projekt. 

Poïakovanie patrí aj môjmu manželovi Marekovi, ktorý 

mi bol ve¾mi nápomocný.                          A. Štofániková

Ïakujeme
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