
 

 

 Začal nový rok 

Konec loňského roku, zvláště jeho poslední měsíc prosinec, byl na akce opravdu velmi 

bohatý, proto následující měsíc – leden, je vždy klidnější. Vzhledem k tomu, že je to 

měsíc pololetního hodnocení, pochopitelně neplánujeme na tento měsíc mnoho akcí.     

 

V pátek 17. ledna se Patrik Mašlaň, žák 9. třídy, zúčastnil 13. ročníku regionálního 

kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2019 – 2020. Pořadatelem byla 

SPŠ Hranice. 

Patrik Mašlaň sám o účasti v soutěži napsal:  

 

17. ledna jsem s paní učitelkou Marcelou Plesníkovou jel na praktickou část 

regionální soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky. Do tohoto 

kola jsem postoupil na základě výsledků v kole s teoretickou částí. Jakmile se všech 

deset  postupujících dostavilo, odvedli nás do laboratoří a tam jsme dostali pracovní 

listy s úkoly. V jedné z úloh jsme např. slévali látky a poté zapisovali různé změny 

barev a vznik sraženin. Nakonec jsem sice skončil desátý, ale i přesto to byla skvělá 

zkušenost a jsem velice rád, že jsem si tuto soutěž mohl vyzkoušet. 

 

Pro starší žáky (8. a 9. ročník) byla určena cestopisná přednáška s projekcí s názvem 

Kolumbie – ráj slasti a neřesti  (16. díl projektu Planeta Země 3000). 

 

Děti z 3.B si v dílně Odborného učiliště Kelč vyrobily ptačí budky. Brzy se tu budou 

cítit jako doma, v letošním školním roce je to už jejich druhá návštěva. S prací jim 

opět pomohli žáci z učiliště a jejich mistr . Děti práce bavila a měly radost z hotového 

výrobku.  

A tady je jejich poděkování:  

 

Děkujeme vedení OU Kelč, že nám při příležitosti Dne otevřených dveří umožnili 

v zámečnické pracovně vyrobit ptačí budku v rámci „Motivační řemeslné dílny“. 

Výrobek se nám povedl, sýkorky v nich najdou určitě nový domov. Za pomoci pánů 

učitelů V.Trlifaje a V. Havrana a také kluků z oboru zámečníci se nám práce dařila. 

Bylo nám u Vás moc fajn. Ještě jednou děkujeme! A zas někdy příště. 

Žáci 3.B 

 

A práci v dílně si o týden později vyzkoušely i děti z 5.B, ty si vyrobily bednu na 

nářadí. 

    

PhDr. Pavla Čučková, 

zástupkyně ředitele školy   

 


