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fi si kaŽdý m|adý učite| po
ňukončení studia na VySo-
ké škoIe vstupuje do proce-
su vzdě|ávánÍ dětí S nadŠe.
ním a se Spoustou očekává-
ní. KdyŽ jsem před třemi |ety

,-|. ^- . .*''reň ZS||d)Lupuvdro ro z. )Luf
Rakovského v Praze jako uČi-
te|ka přírodopisu a zeměpisu,
neby|o tomu jinak. Na faku|tě
jsme měli k dispozici nejnověj-
ší přístroje, pomůcky a tech-
niku. Trochu jsem se obáva-
Ia, Že běŽné zák|adníškoly tak
dobře vybavené nejsou. Byla
jsem však mile překvapena.
Není |epšÍ odměna pro uči-
teIe neŽ s|edovat ÚŽas v dět-
ských oČích při pozorování
mikroskopických,, breberek,,
pomocí nových světeIných

V okresním kole dopravní soutěže jsme zvítězili
\ /e středu dne 16. května městské a státní po|icre a Cer- ce zÚčastni|o sedm ško| v ka-
V se kona|ookresníko|o do- veného kříŽe. Tito zástupci tegorii mladších Žáků a sedm
pravnÍsoutěŽe, která jeceIore- hodnotiIi Žáky z jednot|ivých škoIv kategoriistarších Žáků.
pub|ikovou akcí Besipu. Jako ško| ze znalostÍ dopravních Naše ško|a soutěŽi|a v obou
kaŽdoroČně pořádaI tuto akci testů, jízdy na dopravnÍm hři- kategoriích. DruŽstvo m|ad-
SVČ DomeČek ValaŠské Mezi- šti, zdravovědy a 1ízdy zruČ- ších Žáků se umísti|o na ']. mís-
řÍčÍza Účastizástupců Besipu, nosti. V Ietošním roce se ak- tě' Vtéto kategorii nás repre-

Jičínské po|e
mrtvých.
VLASTIMIL VONDRUSKA

VLASTINL
UŠKA

\--. '.'Ťri*..
Za městem ličínem na
cestě k Zebínu 1e ohra-
zená |ouka, na níŽ se
od pradávna pohřbívaly
oběti morových epide-
mií, a|e také popravení
zIočinci, sebevrazi a ka-
cíři. jednoho dne se na
této louce objeví mrtvé
tě|o ve|íšského Iesmistra.
Je přivázaný ke stromu,
má rozpárané břicho
a na čele krví namalo-
vané satanské znamení.
Majite| panStVí Mikuláš
Trčka z Lípy se pokusí
Z|očin utajit, protože se
bojí, aby ho nezačaIa
vyšetřovat utrakvistická
konzistoř. Jeden z jeho
strýců však na něj vzne.
se Ža|obu, a tak je ceIá
zá|eŽitost pro1ednávána
v krá|ovské komoře. Více
se dozvíte v knize z na-
kIadatelství MoBA.
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mikroskopů. obzv|áště kdyŽ
stejný zvětšený obraz mohu
dětem promítnout na doty-
kovou tabuIi. Díky podpoře
městské části Prahy 12 a pro-
jektu Cerstvý víIr z hor mini-
sterstva ŠkoIství máme nově

vybavenou učebnu přírodo-
pisu, kde si Žáci mohou vše
vyzkoušet a ohmatat azaŽíÍ
na v|astní kůŽi. Není Žádnou
novinkou, Že výuka Íormou
záŽiÍkŮ je účinnější neŽ jen
neustálé teoretické driIování.
le to vidět na Žácích, kterým
září Iváře, kdyŽ mohou ven-
ku zblízka pozorovat pavouky
pomocí |upy, |ovit vodnÍ Živo-
čichy, pěstovat ve třídě vIastní
rost|iny, měřit jim správné pH
půdy, v|hkost vzduchu či tvr-
dost vody pomocí špičkových
digitá|ních bezdrátových sen-
zorů' A pokud jsou spokojení
a nadšenÍŽáci, pak teprve mů-
Že býIze své práce spokojený
i učite|.

Niko| SoUKUPoVÁ

druŽstvo starších Žáků ve s|o-
Žení: Marek Bi||, FiIip Hradi|,
Adé|a Pernická a Karo|ína Ma-
Iiňáková.

obě druŽstva si tím zajisti-
|a postup do krajského kola,
které se uskuteční 1. června
ve Vsetíně.

Dana STAVĚLoVÁ
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, které ovIivňují je-
moh|i jim říci svůj

;kat je pro svůj pro-

větosIava PYKALOVÁ

věci měnit*'iffiT{';3r IIF-\ /T )-, IE
E4

s osobami, které ov
jich Život, mohIi jin
názor a získat je pro

JeKl.
KvětosIava I

čiIi, že mohou

tiky a úředníky ze svého oko-
|í. Sta|i se součástí týmu, ve
kterém spoIeČně vybraIi to, co
1e štve, a s pomocí mentora
vypracovali projekt. Setkali se

Studenti ve Znojmě se přesvěd
( tudenti druheho ročníku a vedou k jejich špatné ná-
Joboru cestovní ruch (Mar- |adě. Studenti mají k těmto
ce|a Svobodová, Me|isa Hra- změnám čas ienergii. Chybějí-
dová, FiIip Hron a Matěi Ko- cízkušenostia informace mo-
trnec) ze znoiemské střední hou studentům dop|nit místní
ško|y v PříměiiCké se zapojiIi poIitici a pracovníci obecních
do projektu MůŽeš to změnit! úřadů. Ti mohou energii a zá-

.Jaktento projektvznik|? Na pa| m|adých ve své obci na-
počátku by|workshop proŽá- směrovat tak, aby se začaly
ky zák|adních ško| a seniory, věci měnit k |epšímu.
Meziqenerační občanská ná- Právě studenti ze SoU a SoŠ
uka. Ňadšeníúčastníků vedIo SČMSD, Znojmo, se díky ná-
k opakování a myš|ence no- padu zříditwi-fi na nádraŽíve
vého projektu, tentokrát pro Znojmě dosta|idofiná|e, kam
studenty. Mladí |idé jsou při- postoupiIo dvanáct středních
praveni změnit svět, jen čas- ško| z Jihomoravského kraje.
to nevědí jak' Studenti vidí ve Nás|edně se studenti zúčast-
svém oko|í řadu věcí, které by niIi konÍerence na brněnské
bylo třeba z|epšit. Často jde radnici, kde svů1 projekt pre-
o drobnosti, na jejichŽ nápra- zentova|i. A co studentům
vu neby| čas, přestoŽe denně projekt přines|? Seznámi|i se
otravuií Život obvvate| obce s ostatními studentv i s po|i-
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