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Masarykova stfiední ‰kola
Letovice pfiedstavila 

deváÈákÛm své obory

18. fiíjna 2016 se konal jiÏ 11. roã-
ník tematické soutûÏe Dfievo-materiál
budoucnosti. SoutûÏilo 105 ÏákÛ 
okolních základních ‰kol v 21 druÏ-
stvech. KaÏdoroãnû projekt pfiipravují
uãitelé a studenti dfievooborÛ. Cílem
projektu je podpofiit ekologické cítûní
mládeÏe a prezentovat na‰i jedinou
obnovitelnou surovinu – dfievní hmo-
tu. Projekt je koncipován jako zábav-
né soutûÏní dopoledne, kdy soutûÏící
druÏstva v t˘mu plní ãetné jednoduché
úkoly, které jim pfiipravují a zadávají
na‰i studenti – nábytkáfii a truhláfii.
Studenti rovnûÏ pfiidûlují body, vy-
hodnocují soutûÏ, vyfiizují cestovní
v˘lohy na‰ich hostÛ, zaji‰Èují svaãiny,
nápoje a vûnují se jako hostitelé i do-
provodu soutûÏících. 

Ve stejn˘ den probûhla v Masaryko-
vû stfiední ‰kole Letovice soutûÏ pod ná-
zvem UkáÏeme vám, co ve vás vûzí.
Tentokrát se pfiedstavili stavafii, elektrikáfii
a keramické obory. Îáci navrhovali most,
kter  ̆mûl unést co nejvût‰í zátûÏ, modelo-
vali z keramické hlíny, zapojovali elek-
trické obvody.

Aby to studentÛm stfiední ‰koly neby-
lo líto, pfiipravili jim uãitelé neménû pou-
tav˘ den. Konal se totiÏ Brann˘ závod ve
‰lépûjích rytífisk˘ch dovedností, kde ne-
chybûla lukostfielba, vzduchovky, zdra-
vovûda i orientace v terénu. Poãasí pfiíli‰
nepfiálo, ale studenti si uÏívali netradiãní
projektov˘ den. Po zku‰enosti je jasné,
Ïe si to musíme nûkdy zopakovat.

Text: Ing. Mária Ba‰ná
Foto: Ing. Marek Chládek

Zakonãení jachtafiské sezóny
Tfietí fiíjnovou sobotu se ve

svém areálu na bfiehu
Kfietínské pfiehrady se‰li jach-
tafii a surfafii. Plápolající oheÀ
a zvuãné tóny kytary podma-
lovávaly pfiíjemnou atmosfé-
ru veãera. U skvûlého jídla
a pití se dobfie vzpomínalo na
jachtafiské závody Finncup
a Srandaregatu, pofiádané od-
dílem a také na záÏitky ãlenÛ,
ktefií v leto‰ním roce brázdili
nejen Jadransk˘m mofiem, ale
i vodami tuzemsk˘mi. 

Probírali se i nejãerstvûj‰í
informace z právû probíhají-
cího 20. roãníku âeské ná-
mofiní rallye v Chorvatsku,
která se jede jako Mistrovství
âR One Design na lodích

FIRST 35 a ELAN 350, pofiádaná na‰imi ãleny
Pavlem a Tomá‰em Stejskalov˘mi (Více informa-
cí naleznete na www.ceskanamornirallye.cz).
OheÀ zahfiíval v‰echny pfiítomné do pozdních noã-
ních hodin, domÛ se nikomu nechtûlo…

Text: Ferdinand Ker‰ner, 
ãlen v˘boru jachetního oddílu TJ Sokola Letovice

Foto: Pavel Najvar

„V plném pracovním nasazení”.

více zpráv na
www.listyregionu.cz

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Letovicích, které se 
bude konat v nedûli 27. 11.
na Masarykovû námûstí od 16:00.

20. âeská námofiní rallye 2016.


