Úspěch v soutěţi školních časopisů
V soutěţi Nejlepší školní časopis se Havlíček a Mráček Základní školy Mor. Budějovice,
Havlíčkova 933 umístil na 5. místě v celkovém pořadí a získal 3. místo za grafiku
časopisu.
Školní časopis Havlíček pro ţáky naší školy vydáváme uţ jedenáctým rokem. Od
začátku má přílohu pro 1. stupeň s názvem Mráček. Druhý rok jsou obě části sloučeny
do jednoho časopisu, a to Havlíček a Mráček. Od letošního roku se omladila redakční
rada, s níţ přišla spousta nových nápadů.
Na konci října jsme náš časopis přihlásili do soutěţe školních časopisů, kterou
organizuje Asociace středoškolských klubů ČR (ASK ČR) ve spolupráci s Národním
informačním centrem pro mládeţ. Soutěţili jsme v kategorii časopisů pro 2. stupeň
základních škol.
1. prosince 2011 jsme se v počtu čtyř zástupců vydali do Brna na vyhlášení
vítězů. Očekávali jsme několik finalistů a vůbec nebyli připraveni, ţe vejdeme do
přeplněné auly, v níţ se tísnilo kolem 200 ţáků v doprovodu učitelů. Někteří zdatní a
zkušení mladí novináři uţ dělali interview s organizátory akce a fotili, či dokonce
natáčeli. Po slavnostním zahájení jsme se rozdělili do workshopů (zúčastnili jsme se
semináře Grafika časopisu, Ţurnalistou na základní škole a Školní časopis – workshop
pro pedagogy). Odtud jsme si odnesli jednak nové a zajímavé nápady, které mohou
pomoci zlepšit úroveň našeho časopisu a rozšířit počet jeho čtenářů, jednak nadšení
do další práce.
Po obědě se všichni sešli znovu v aule. Vyhlašování probíhalo dlouze ve třech
kategoriích a ohodnocením různých kvalit časopisu. Uţ jsme se skoro zvedali
k odchodu, kdyţ se ozvalo jméno našeho časopisu. To jsme skutečně nečekali!
Musím přiznat, ţe nám umístění v čele listiny udělalo velkou radost, která nám
vlila do ţil energii k přípravě dalšího čísla i s přílohou. Osobně bych si přála, aby se
stále nacházeli noví mladí nadšenci, které baví psát, kreslit, fotit, natáčet, vymýšlet a
výsledky svojí práce publikovat třeba ve formě časopisu.
Náš časopis si můţete prohlédnout a přečíst na webových stránkách školy
zshavl.cz, od září je k dispozici také v čítárně městské knihovny.
Eva Nesibová, učitelka

