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Svět techniky Ostrava

V podzimních měsících navštívili žáci 5. ročníku proskovické školy Svět
techniky Ostrava, kde se zúčastnili vzdělávacích programů Barvy, světlo, stín;
Kostky jsou vrženy; Teorie modré krve aneb běh na dlouhou trať a tvořili
ostravskou DNA.
Jak se líbilo páťákům ve Světě techniky Ostrava?
„Svět techniky je úžasný. Mnoho různých věcí a akcí, kterými se můžete učit,
cvičit a bavit. Kostky jsou vrženy - naučil jsem se kouzlo s kostkou. Barvy,
světlo, stín - dělali jsme pokusy s barevnými světly.“
„Líbí se mi, že Svět techniky vymýšlí spoustu zajímavých akcí a aktivit i her pro
děti a mládež.“
„V programu Teorie modré krve jsme si hráli na docenty, odměřovali krevní
plazmu, počítali bílé a červené krvinky. Na červené krvinky jsme si zahráli.“
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„Paní lektorka nás nazývala „kolegové“. Ukázala, jaké další barvy krve existují,
např. modrá, zelená a žlutá. Po zkoumání jsme sdělili, zda je náš pacient zdravý
nebo nemocný.“
„Líbily se mi všechny akce.“
„Krev se dělí na skupiny. Liší se krev lidská od zvířecí. V bílých pláštích jsme
zkoumali krevní destičky. Proměnili jsme se v červené krvinky a s kyslíkem
jsme si proběhli celý krevní oběh. Program byl poučný i zábavný.“
„Ostravská DNA je akce pro školy. Naše škola se této akce zúčastnila již
podruhé. Děti z různých škol se snažily sestavit řetězec DNA. Každá skupina
obdržela trička a čepice jedné barvy a společně vytvořily DNA z různých
barevných částí. DNA se skládá z adeninu, guaninu, cytosinu, thiaminu.“

„Prohlédli jsme si vynálezy, stroje a zařízení.“
„Měla jsem jiný tvar krvinek než ostatní.“
„Zajímavé bylo vidět prasečí a žabí sušenou krev pod mikroskopem. Program
bych ohodnotil desíti body.“
„DNA jsme sestavili pomocí instruktorů. Nejhezčí pohled byl z ptačí
perspektivy.“
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„Do Světa techniky jsme jeli autobusem a tramvají. Líbila se mi laboratoř a
šnečí dům, do kterého jsem zalezla.“
„Na památku jsme obdrželi trička a čepice s nápisem DNA. Dozvěděli jsme se,
jak se DNA tvoří. Skládá se z pěti barev. Vlákna - červená a modrá, buňky zelená, bílá, žlutá.“
„Zaujalo mne ultrafialové světlo a rozbor krve. Doufám, že se do Světa techniky
vrátíme.“

Cizinky v naší škole
Na začátku října, v rámci projektu Edison, pobývaly v naší škole dvě zahraniční
studentky – Lile z Gruzie a Anisya z Indonésie. Setkání s nimi bylo velmi
poučné a zajímavé. Na památku jsme si o nich vyrobili několik poznámkových
výkresů. Vytvořili žáci 4. ročníku.
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Vlastní příběhy s obrázky, které vytvořili žáci 2. ročníku.
Alex Stankovič

Sabina Šugarová
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Tereza Hýžová

Někteří žáci proskovické školy mají vysoké cíle, třeba budoucí redaktor
a novinář Alex Bednář, 5. ročník nebo budoucí reportérka Ivana Křůmalová,
4. ročník.
Rozhovor s bývalou tajemnicí a nynější členkou rady městského obvodu
Proskovice paní Bc. Miloslavou Vidličkovou
A. B.: Setkání jsem si domluvil jednoho pochmurného dne. Položil jsem paní
Vidličkové první otázku.
A. B.: Co přináší práce radní v Proskovicích?
M. V.: Po patnácti letech působení v pracovní pozici tajemnice úřadu městského
obvodu Proskovice jsem se chtěla podílet na rozvoji naší krásné obce, a to nejen
z pohledu dodržování zákonů, ale realizací jednotlivých činností pro obec
potřebných. Ať už jde o školství, zimní údržbu, sekání trávy, zajišťování
zajímavých akcí z oblasti kultury a další.
A. B.: Když hovoříte o školství, tak já jako školák mám otázku, co máte na
mysli?
M. V.: Školství je pro mě naše mateřská škola a základní škola, každá má své
požadavky a v současné době především v mateřské škole bychom chtěli
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vybudovat řemeslnou učebnu. Není to však jednoduchá věc, proto se snažíme
hledat finanční prostředky na její vybudování. Zatím se nám to nedaří, ale
nevzdáváme to. A u základní školy je stále problém bezpečnosti na přechodu
pro chodce u školy.
A. B.: A co víceúčelové hřiště Na Pastvinách, budete tam ještě něco stavět?
M. V.: Tento sportovní areál budeme dále rozšiřovat. Ale jako nejdůležitější tam
bude stavba hasičské zbrojnice. Do budoucna pak počítáme i s pumptrackem.
Ale to je v této chvíli zatím otázka budoucnosti.
A. B.: Děkuji paní Vidličkové za rozhovor.
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V listopadové rubrice o domácích mazlíčcích představují své miláčky žáci
2. ročníku.
David Žídek

Blanka Sukupová

Jakub Šindel
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Křížovku pro nás zpracoval Ondřej Duroň z 5. ročníku.
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Je důležité pamatovat si důležitá telefonní čísla!
Uvědom si, že každé číslo připomíná nějaký obrázek a tobě stačí znát pouze tři!
Pouze pokud potřebuješ více typů pomoci dohromady, volej na číslo: 112.
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