Filmy plumlovských školáků opět bodovaly
Žáci devátých ročníků opět uspěli v soutěži Svět očima dětí. Soutěž pořádá Odbor
tisku a public relations Ministerstva vnitra ČR a v jarních měsících proběhl už patnáctý
ročník. Soutěže se letos zúčastnilo 142 škol a bylo posláno celkem 1486 prací do všech
kategorií. Naši deváťáci se svými filmy zcela ovládli audiovizuální kategorii a odvezli si
dvě první a jedno druhé místo.
Dvě skupiny žáků se rozhodly natočit film k tématu ochrana osobních údajů. Bára
Kamarytová, Šimon Žoch a Patrik Žák natočili film o tom, kam až může vést nevhodné
chování na sociálních sítích a za své dílo si odnesli druhé místo. Trojice chlapců Jan
Stavinoha, Václav Lachman a Šimon Mynařík vytvořila naučný pořad o ochraně osobních
údajů a porota jejich snažení ocenila prvním místem.
K druhému tématu 100. výročí vzniku ČSR byl natočen třetí z oceněných filmů.
Děvčata Nela Znojilová, Adéla Růžičková a Monika Staňková vytvořila hraný dokumentární
film o první světové válce a vzniku Československa pohledem krumsínské rodiny. Za svůj
počin si žákyně odnesly ve své kategorii první místo.
Všichni ocenění se své umístění dověděli na slavnostním předávání cen 12. června
v Praze. Před samotným vyhlášením výsledků zamířili do Síně slávy českého hokeje, kde si
prošli výstavu věnovanou historii hokeje u nás a vyzkoušeli si, jaké to je být hokejistou. Poté
už vyrazili do prostor Muzea Policie ČR, kde probíhalo slavnostní vyhlášení. Během něj žáky
pozdravil náměstek ministra vnitra Jaroslav Strouhal, kouzelnickou show předvedl herec
Roman Štabrňák a oceněným zazpívala Leona Stříbrná, účastnice Superstar a herečka
muzikálu Muž se železnou maskou. Po předávání a prohlídce policejního muzea na žáky
čekala procházka po Praze a návrat domů.
Děkujeme žákům za čas obětovaný tvorbě filmů a za výbornou reprezentaci školy,
paní učitelce Bretschneiderové za odvahu vystupovat v jednom z filmů a Klubu rodičů při ZŠ
Plumlov za pokrytí nákladů spojených s cestou do Prahy.
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