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MùSTSKÁ ZABÍJAâKA V BLANSKU

Dívãí basketbalov˘ klub BK
Blansko uspofiádal 2. 3. 2014 pro
svoje hráãky v˘let do Pardubické
âEZ arény, kde dûvãata ãekal zápas
All Star Game v˘bûrÛ ãeské NBL
a polské nejvy‰‰í soutûÏe basketba-
listÛ. Zaãátek utkání byl plánován
na 15:00, na‰e hráãky v‰ak byly
v hale dfiív, aby mohly zhlédnout
rozcviãování profesionálních ligo-
v˘ch hráãÛ. Na zaãátku celého utká-
ní vystoupila Ewa Farná a zahájila
tím tak chod celého odpoledne. Její
vystoupení bylo pfiíjemné zpestfiení
jak pro hráãe, tak i pro na‰e dûvãa-
ta. První ãtvrtinu ovládali Pol‰tí
hráãi. Dûvãata zufiivû fandila na tri-
bunách a v‰emi silami se snaÏily na-
‰e hráãe podpofiit. Bûhem zápasu
sledovaly v‰emoÏné techniky ligo-
v˘ch hráãÛ a mohly se tak hodnû
pfiiuãit. Po první ãtvrtinû zápasu ná-
sledovala „trojkafiská” soutûÏ, ve
které mezi sebou soutûÏili 3 hráãi
z âeského t˘mu a 3 hráãi
z Polského t˘mu. V‰e nakonec do-
padlo skvûle a vítûzství v této soutû-
Ïi obhájil hráã z âeského t˘mu Tre

15. 2. 2014 se v zámeckém parku
v Blansku konaly zabijaãkové hody
s kulturním programem. Pan fiezník
vyndával hork˘ ovar pfiímo z kotle,
porcoval ho a ten pak ihned putoval
na tácek, nebo do pfiinesen˘ch ná-
dob zákazníkÛm. Pfii‰lo mnoho di-
vákÛ a také kupujících. O tepl˘ 
ovar, ovarovou polévku, jitrnice, je-
lita a dal‰í speciality byl velk˘ zá-
jem. Odpoledne probûhlo také ko-
mentované porcování prasete. 

PfieváÏnû pro dûtské náv‰tûvníky
byl pfiipraven také interaktivní kul-
turní program ve vytápûném ‰apitó.  

Myslím, Ïe akce byla úspû‰ná
a tû‰ím se na dal‰í roãník.

Text a foto: Pavel Krupka

Simmnons. Po této soutûÏi se opût
zaãalo hrát. Druhá ãtvrtina byla ne-
rozhodnû a obû druÏstva se stále
pfietahovala o v˘sledek. Po konci
druhé ãtvrtiny následovala dal‰í
soutûÏ pro diváky v podobû stfielby
a slalomu. Po tfietí ãtvrtinû byli na
fiadû nejlep‰í smeãafii obou t˘mÛ.
Mûly jsme moÏnost zhlédnout nûco
nepfiedstavitelného. Pro na‰e ne-
jmen‰í dûvãata to byl nev‰ední záÏi-

tek, na kter˘ jen tak nezapomenou.
Poslední ãtvrtá ãtvrtina byla velmi
napínává a v˘sledek byl stále neroz-
hodn˘. Na‰e dûvãata proto zaãala
fandit ze v‰ech sil. âesk˘ t˘m se do-
stal s pfiehledem do vedení a nako-
nec cel˘ zápas dokázal vyhrát.
Nad‰ení v‰ech zúãastnûn˘ch bylo
velké. Dûvãata tak zaÏila den pln˘
dojmÛ a nev‰edních záÏitkÛ.

Text a foto: Karolína PiÀosová

BK Blansko uspofiádalo
v˘let do Pardubic

Dûvãata pfied vstupem do âEZ arény.

¤ezník v akci. Komentované porcování. Foto: RePo Hork˘ ovar rovnou z kotle.

Podpora pfiírodovûdného a technického vzdûlávání na stfiedních
‰kolách v Jihomoravském kraji na Gymnáziu Blansko

INVESTICE DO ROZVOJE VZDùLÁVÁNÍ

CZ.1.07/1.1.00/44.0006
Gymnázium v Blansku se stalo partne-

rem Jihomoravského kraje v projektu
Operaãního programu vzdûlávání pro kon-
kurenceschopnost s názvem Podpora pfiíro-
dovûdného a technického vzdûlávání na
stfiedních ‰kolách v Jihomoravském kraji.
Obsahem tohoto projektu je investiãní
a metodická podpora pfiírodovûdného
a technického vzdûlávání na základních

a stfiedních ‰kolách v Jihomoravském kraji.
Projekt blanenského gymnázia bûÏí od fiíj-

na 2013 do ãervna 2015. V rámci projektu
budou realizovány tfii velké investice – ná-
kup ICT techniky (notebooky, dataprojekto-
ry, interaktivní tabule, vizualizér…) ve v˘‰i
cca 700.000 Kã, vybudování badatelského
centra (moderní uãebna pfiírodovûdn˘ch
pfiedmûtÛ, rekonstrukce uãebny biologie by-
la jiÏ realizována) ve v˘‰i cca 500.000 Kã
a nákup mûfiících sad, umoÏÀujících moder-
ní metody mûfiení pfiírodovûdn˘ch veliãin ve
v˘‰i cca 1 000 000 Kã. 

Badatelské centrum spolu s jiÏ rekon-
struovan˘mi laboratofiemi zaplní moderní
technika – sady mûfiicích pfiístrojÛ Vernier,
binokulární lupy, mikroskopy, sady prepa-
rátÛ a chemikálií, Dewarova nádoba pro re-
alizaci práce s tekut˘m dusíkem, stavebnice
pro práci ve fyzice atd.

Na projektu gymnázium spolupracuje s pûti

Experimentátofii  ÚDiFu, ÚÏasného divadla
Fyziky, pfii hfie na okapové roury.

Foto: Mgr. Franti‰ek Plaãek

základními ‰kolami  –  Z· a M· Blansko, Sal-
mova, Z· T.G.M. Blansko Rodkovského, Z·
Adamov, Z· LipÛvka, Z· Jedovnice. Pro
partnerské ‰koly je pfiipravena pfiírodovûdná
korespondenãní soutûÏ a také programy vzá-
jemného uãení, bûhem nichÏ Ïáci základních
‰kol nav‰tíví Gymnázium v Blansku,  studen-
ti pro nû zmínûné programy naplánují a budou
je s Ïáky Z· realizovat.

Hlavní náplní projektu je badatelská v˘u-
ka, kdy Ïáci pomocí pfiístrojÛ sbírají materiál
a informace, se kter˘mi budou dále pracovat,
formulovat závûry, které se nauãí obhajovat
a prezentovat. Tyto projekty pobûÏí paralelnû
v pfiedmûtech chemie, biologie, fyzika, zemû-
pis. Dal‰í náplní jsou exkurze (Technické mu-
zeum Brno, hvûzdárny, Hydrometeorologick˘
ústav, elektrárna Dukovany…) a odborné
pfiedná‰ky, na kter˘ch se podílejí vyuãující
Masarykovy univerzity Brno z pfiírodovûdec-
ké a pedagogické fakulty. V rámci projektu se

také uskuteãní ‰est vícedenních soustfiedûní
urãen˘ch pfiedev‰ím pro talentované Ïáky,
bûhem nichÏ budou provádûna terénní cviãe-
ní. Soustfiedûní budou zdokumentována vy-
tvofiením krátkého filmu, kter˘ bude publiko-
ván na webov˘ch stránkách projektu. 

Cílem celého projektu je podnítit zájem stu-
dentÛ o pfiírodovûdné pfiedmûty, zv˘‰it atrakti-
vitu v˘uky na blanenském gymnáziu a vyuão-
vat podle moderních uãebních trendÛ a metod.

Gymnázium Blansko

Studentka Gymnázia Blansko pfii pitvû ‰vába.
Foto: Mgr. Lenka Pravcová


