DN 4

zDAllÝtA

Důlnínoviny

Řzern

Co,

skoláci i studenti
si užívajínových

učeben

Žáci meziboŤské základnl školy maji

knlček bliž k ch.mii. Diky grantu
chttřé hlavy pro sevér, který loni
vyhlásilavršan§káuhelná,pořldila
škóla pro tento viučovacl předmět
o

novou odbornou učebnu.

Poprvé se hla§ování v grantu účastnily také základní školy. Mezibořská se
svým projektem "Nač si přijdu sám, to
si lépe zápamatuji aneb věda v praxi'
získala díuhémísto. s ním i podporu
ve vÝši 160 tisíc kolun. V kategorii
stŤedDich a vYsokých škol Mostecka

patlné, že jsme udělali velmi dobře, když jsmé grant ChytťéhlavY pro
sever rozšiřili také na základní školy.
Jak už název projektu mezibořské ško"Je

ly napovídá, nová učebna cheínie dokáže děti pŤivéštblížek odbolným předmětúm, jako je chemie a fyzika. Věřím,

žéjsrile se alespoň tlochu zasloužili
o to, aby tyto jinak náročĎé předměty
získa]yv Mezibořímezi dětmivětši popularitu," pŤohlásil VladimíI Rouček.
Z podporu poděkoval nejen stalosta

města PetŤ Čelvenka, kteŤý zdúraznil dlouholeté partnelství mezi měs_
získalo podporu ve výši 35o tisíc tem Meziboří a společíostmi skupiny
kolun mostecké podkíušnohorské czech coal, ale předevšim ředitél školY Jan Peška.
8ymnázium s projekteri vybudováni
"Na našíškolejsme dlouodborného centra geo8ťafie. V této há Iéta vyučovali odborné předměty
střední škole podpora těžařů za po- v nevyhovujicích podmínkách. Nyní
sledEích deset let představuje už té- mají učiteléi žáci k dispozici moderní
měř dva miliony kolun. Novou učeb- vYbavenou učebnu chemie, která spl_
nu otevřela tento týdén,
ňuje všechna nářočná kritéŤia. Jsem
velmi Iád, že se nám podaŤilo v sou-

těži Chytré hlavy plo sever ušpět,

,,Je patrné, že jsme

Potěšilo mě, že by}a h]asovací soutěž
nastavena spravedlivě tak, aby šanci
na vítězstvi neměly pouze velké školY s mnohem většímpočtem žáků, n€ž
máme my. VeIkou podporu máme také
od města"'nešetřil díky ředitel školý

udělali velmi dobře,
když jsme grant
Chytré hlavy pro
sever rozšířilitakó na
základní školy."

hla'Zvolili isme systém vyhodnocení
sovací soutěže tak, že se pŤepočítaly

vládinirRoučék

h]asY v plocentech na počet žákůškoly,

generálni ředite] V!šanské uhelné

se svými dovednostmi na poli

che,

mickÝch pokusů se žáci v ZŠMeziboří
pochiubili při slavnostním předání
učebny do vÝukY, V nové laboratoŤi to
jiskřilo, dýmalo se a tanči]i tu gumovi
medvídci, Šikovnost mladých chemiků
ocenil také generáIní ředitel Vršanské
uhelné. Vladimir Rouček, kterÝ bYl na
slavnostním otevření učebny hostem.

Tak měla šanci VYhrát ta nejaktivnější
škola bez ohledu na Velikost či počet
žáků,"potvrdila mluvčíspolečnosti
GabŤiela sáričková Benešová. Novou
učebnu chemie si plohlédli n€jen zástupci těžební společnosti, a]e také radní města Meziboří. LabofatoŤ pro žáky
pořídila škola za 23o tisíc korun, zbýVajících70 tisíc doplati]o město. l
(pur)

