Devynmetis kaunietis M.Mockus g „Šviesos" darželio-mokyklos olimpiadoje dalyvavo jau antrą kartą.

Išradingiems moksleiviams -galvosūkis prie kompiuterio
Penkiuose didžiuosiuose šalies miestuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir
Panevėžyje - aštuntą kartą moksleiviai
rinkosi į jaunųjų kompiuterininkų
olimpiadą.
Erika VAITKŪNIENĖ
LR korespondetė
Daugiau kaip septyniasdešimt .Logo"
olimpiados
dalyviu
keturioms
valandoms sustingo ties kompiuteriais.
Ketvirtų-aštuntų klasių moksleiviai
stengėsi pademonstruoti netik savo
kūrybiškumą, bet ir kompiuterijos
žinias.
Daugiausia aktyvistų - maždaug
keturiasdešimt-susirinko
Kaune.
Kituose šalies miestuose jų atvyko kiek
mažiau, o sostinėje susidomėjusiųjų
kompiuterinėmis
technologijomis
tebuvo trys.
2008-ieji paskelbti skaitymo metais,
tad olimpiados rengėjai pasiūlė vaikams
savo darbus - piešinius, animaciją -kurti
pagal lietuvių liaudies patarles.
Tam jie naudojosi ne tik įprasta „
Komenskio LOGO" programa, bet ir
naująja „Imagine LOGO" versįja, kuri
atveria dar platesnes galimybes kurti.
Kovo
29-ąją,
per
olimpiados
uždarymą,
kuris
vyks
Kauno
technologijos universiteto Distancinio
mokymo centre, bus apdovanoti ne tik
nugalėtojai, bet ir visi dalyviai.
Jauniausias olimpiados dalyvis buvo
devynmetis kaunietis Martynas Mockus
iš „Šviesos" darželio-mokyklos.
-Kelintą kartą dalyvauji Šioje
olimpiadoje? - pasiteiravau Martyno.

-Šiemet jau antrą kartą. Pernai labai
patiko, todėl šiemet net nedvejodamas
iškarto sutikau.
-Kas paskatino tave Čia ateiti? Juk
esi dar tik pradinukas.
-Domėtis kompiuteriais paskatino
mokytoja Daiva Bujanauskaitė. Esant
laisvai
nuo
pamokų
minutei,
norinčiuosius
ji
moko
įvairių
kompiuterijos paslapčių - piešti, kurti.
Iš
mūsų mokyklos
šiemetinėje
olimpiadoje dalyvavo net penki vaikai,
pernai - keturi.
-Ar pernai tapai nugalėtąju?
-Ne. Tada dar mažai praktikos turėjau.
Gavau dovanų tik kaip dalyvis.
-Kokios šiais metais prognozės?
-Manau, kad per metus padariau
nemažą pažangą. Žinoma, olimpiados
metu labai jaudinausi, varžovai buvo iš
tiesų stiprūs. Tačiau pasitikiu savo
jėgomis ir manau, kad mano darbas
neliks nepastebėtas, komisijos jį gerai
įvertins.
-Nuo kelerių metų pradėjai dirbti
kompiuteriu?
-Tiksliai neatsimenu, bet jau seniai
Gal buvau tada kokių penkerių.
Mano tėvų draugai padovanojo
kompiuterį.
Pradėjau nuo žaidimų, bet dabar
norisi ką nors rimčiau dirbti.
-Gal turi vyresnį brolį ar seserį,
kurie padeda pažinti kompiuterio
paslaptis?
-Turiu jaunesnį brolį Augustiną. Jam
treji metai. Jis jau dabar tiesia ranką
prie kompiuterio, nori Žaisti, stebi, kaip
aš dirbu.

„Logo“ olimpiados užduotys
Olimpiados darbus vaikai turėjo kurti
pagal šias lietuvių liaudies patarles arba
pasirinkti savo mėgstamiausią:
■ M Kaip pasiklosi - taip išsimiegosi.
■ Nebūk piktas - greit pasensi,
■ Nesigailėk davęs, džiaukis
gavęs.
■ Su melu toli nenuvažiuosi
■ Sava duona geriau už svetimus
pyragus.
■ Genys margas, pasaulis - dar
margesnis.
■ Daug rankų didelę naštą
pakelia.
■ Sotus alkano neužjaučia.
■ Bijai vilko - neik į mišką.
■ Pasikelsi kaip erelis, nusileisi kaip
žvirblelis.
 Tinginys ir nosį krapštydamas pirštą
nusilaužia.

