
Liberec 14. května 2014 

 

Tisková zpráva 
Liberec může porazit celý svět, dokázali  

úspěšní žáci ze Základní školy Barvířská 

Fenomenální úspěch mají na kontě žáci Základní školy Barvířská, kteří v konkurenci 400 škol z celého 

světa zvítězili v prestižní soutěži Project Competition, vyhlášené nakladatelstvím Oxford University 

Press. Pogratulovat jim přišel i náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální péči Kamil Jan 

Svoboda. 

Přihlásili se poměrně pozdě, takže na tvorbu tematického plakátu, který měl oslnit nakladatelství 

Oxford University Press, měli jen necelý měsíc. I tak ale dokázali britské porotce oslovit, a to dokonce 

natolik, že v konkurenci 400 škol z celého světa vyhráli. Řeč je o žácích 8. B a 9. A ze Základní školy 

Barvířská, kteří dokonale ovládli  soutěž Project Competition s tématem Communication in the 21st 

century (Komunikace ve 21. století). 

Úkolem dětí bylo zpracovat na tyto motivy zajímavý projekt, a to buď v podobě klasického papírového 

plakátu nebo takzvaného Glogu – plakátu vytvořeného na webu www.glogster.com. Žáci ze ZŠ 

Barvířská si díky možnosti vkládat obrázky, fotografie a videa vybrali elektronickou cestu, a právě to byl 

základ jejich úspěchu. 

 „Celá práce je postavená právě na videích, která názorně ukazují srovnání lidské komunikace 

v minulosti a současnosti, například stolní telefony versus mobily, osobní schůzky s přáteli versus 

sociální sítě, nebo papírové dopisy versus e-maily. Závěrem pak bylo, že komunikace ve 21. století je 

oproti minulosti nesrovnatelně rychlejší, ale lidé spolu tráví o dost méně času,“ popsala projekt svých 

svěřenců učitelka Daniela Marková, která žákům s projektem pomáhala. 

Liberecký plakát se napřed dostal mezi užší výběr favoritů, z nichž jej pak jako nejlepší práci označil 

Tom Hutchinson, autor učebnic Project, které na základních školách už mnoho let slouží k výuce 

anglického jazyka. „Opravdu mě bavilo prohlížení vašeho projektu. Byl nápaditý, kreativní, zábavný a 

informativní. Bylo vidět, že jste o něm hodně přemýšleli a pilně na něm pracovali. Nebylo snadné vybrat 

vítěze, protože všechny projekty byly velmi zdařilé. Takže blahopřeji, dobrá práce!" gratuloval 

libereckým vítězům sám Tom Hutchinson. 

Ve středu 14. května, v rámci oficiálního předání ocenění, pak mladým autorům přišel osobně 

pogratulovat i náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální péči Kamil Jan Svoboda, který jejich 

úspěch označil za fenomenální. „Vyhrát v konkurenci čtyř set dalších účastníků soutěže, a navíc mezi 

školami z celého světa, je opravdu neuvěřitelné a jsem moc šťastný, že se to libereckým žákům 

s podporou paní učitelky povedlo. A navíc za tak krátkou dobu, kterou měli na přípravu. Svědčí to o 

obrovské kreativitě. V dohledné době bych jim za jejich úspěch a skvělou reprezentaci města rád 

poděkoval i pozváním do reprezentativních prostor liberecké radnice,“ komentoval Kamil Jan Svoboda. 

http://www.glogster.com/


Ředitel školy Miloslav Kuželka zase ocenil oblast, v níž se žákům podařilo uspět a nakonec si i 

zavtipkoval. „Je vidět, že nejsme jen fotbalová škola. A pokud se žákům tohle povedlo v osmé třídě, tak 

jsem zvědavý, co předvedou v deváté,“ poznamenal ředitel. 

Velká pochvala za úspěch v mezinárodní soutěži patří Pavlu Mocovi, Anně Gorské, Lucii Konečné, 

Martinu Rambouskovi, Adamu Vaňátkovi a Lukáši Slavíkovi z 8. B a Štěpánce Masicové z 9. A. Od 

zástupkyně pražské pobočky nakladatelství Oxford University Press dostali jako odměnu trička Oxford 

University Press a anglické knížky. 

 

Vítězný plakát libereckých žáků včetně všech obsažených videí si můžete prohlédnout na: 

http://s35e6zz9s.edu.glogster.com/communication 
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