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21. a 30. listopadu proběhly badatelské dny z fyziky pro 8. a 9. ročník. Cílem těchto badatelských dnů je ukázat žákům jiný pohled
na přírodovědné předměty, pomocí různých experimentů dokázat
fyzikální zákonitosti. Stejně jako v předchozích badatelských dnech
pro 7. a 8. ročník byli žáci rozděleni do pěti skupin.
Žáci 8. ročníku se zabývali zvukem. Zkoumali, co je to zvuk, jak vzniká, z papíru si vyrobili hudební práskačku, ze slánek Panovu flétnu.
Na druhém stanovišti zkoumali, jak závisí doba letu listu papíru najeho tvaru, přesvědčili se o
existenci odporové
síly vzduchu. Na třetím stanovišti si
také
zaběhali
do schodů a tím
určovali svůj výkon.
V pořadí čtvrté
stanoviště zkoumalo
elektrický
proud. Žáci si pomocí
kancelářských
sponek vyrobili jednoduchý spínač
a tím pak vysílali
Morseovu abecedou vzkaz jiné skupině.
Mohli si i vyzkoušet
práci s měřicí sadou EdLaB, s kterou zkoumali různé druhy
ovoce z hlediska zdroje napětí. Pomocí voltmetru připojeného
k řídicí jednotce zjistili, že největším zdrojem napětí je překvapivě
banán, u kterého naměřili hodnotu napětí 0,9 V. Poslední stanoviště
bylo zaměřeno na výrobu termosky. Pomocí různých pomůcek jako
bublinkové fólie, vatelínu, pěnovky atd. měli za úkol sestrojit co
nejkvalitnější termosku. Pomocí praktického měření s horkou vodou
si pak ověřili, jak kvalitní termosku vyrobili.
Žáci 9. ročníku se zaměřili na vedení elektrického proudu v různých
látkách, dále pak, jak závisí velikost magnetického pole cívky
s proudem na počtu závitů cívky (zní to dost složitě, ale jen to tak
vypadá ). Na tomto stanovišti využívali měřicí systém EdLaB. Jedná
se o řídicí jednotku, která zpracovává naměřená data ze senzoru
a převádí je do PC v podobě číselných a grafických hodnot. Jak už to
při experimentování bývá, ne vždy se dařilo tak, jak by mělo. Nejvíce se žákům líbilo stanoviště s lávovou lampou a raketou ze šumivé
tablety. Rakety létaly až do stropu! Na stanovišti v učebně chemie
pak zkoumali podtlak, měřili teplotu plamene různých zdrojů tepla
– různé druhy svíček, zapalovač. Na posledním stanovišti si vyzkoušeli práci se stavebnicí Merkur a rozjeli vodíkové autíčko.
Badatelské dny jsou velice náročné na přípravu ze strany učitele
a ne vždy jsou dostatečně žáky pochopeny. Prostřednictvím těchto
dnů měli možnost si vyzkoušet spoustu zajímavých experimentů,
na které není v běžných hodinách čas a prostor pro realizaci. Rovněž
měli možnost si vyzkoušet inovativní metodu s využitím počítačem
podporovaných experimentů.
Mgr. Monika Halšková
Na naší škole proběhly na konci října také dva badatelské dny
z chemie v rámci projektu „Cesta za poznáním“ pro žáky 8. a 9.
tříd. Během těchto dnů bylo pro ně připraveno pět jednoduchých
pokusů z chemie, při kterých si vyzkoušeli práci chemika v praxi.
Kromě samotných pokusů byly pro žáky připraveny pracovní listy.
V nich měli odpovědět na otázky, které se týkaly daného pokusu.
Osmáci si vyzkoušeli těchto pět pokusů: jak odstranit olejovou
skvrnu, samonafukovací balónky, příprava kyslíku, živočišné uhlí
(odbarvení kofoly) a neviditelné písmo.
Deváťákům byly připraveny tyto náměty na badatelské dny: faraonův had, láva, nehořlavý kapesník, vodní ohňostroj a prskavky
pod vodou.
Badatelské dny
byly zakončeny
závěrečným
shrnutím celého
dne, kde se žáci
dověděli, jak měly pokusy dopadnout a jak
měly být vypracovány pracovní
listy.
Myslím si, že se badatelské dny našim žákům líbily a určitě si odnesli mnoho cenných poznatků v oblasti chemie. Mgr. Tomáš Holata
Vydala a vytiskla ZŠ Hradec nad Moravicí v roce 2014 jako páté číslo vložené do Hradeckých novin č. 6. Grafika Mgr. Radka Očadlíková a Rita Grusmanová

Stejně jako každý rok jsme na naší škole oslavovali Evropský den jazyků. Tento rok však
bylo všechno úplně jinak. Ale i přes velké změny a těžší přípravu jedna věc zůstala stejná. Tento den si připravili žáci 9. ročníků ve spolupráci s paní učitelkou M. Koudelovou.
A jak to tedy probíhalo? Žáci 9. tříd se rozdělili do několika skupin, každá skupina si vybrala stát, o kterém vymyslela a secvičila krátkou scénku nebo připravila prezentaci.
Celé představení bylo koncipováno jako letecký zájezd, který pořádá firma Hradec Airlines s kapitánkou letu Milenou Koudelovou. Čtyři sličné letušky se postaraly o vtipný komentář mezi jednotlivými částmi představení. Představení bylo zahájeno scénkou, ve které se letušky nemůžou dočkat cesty a v předvečer letu se jim zdá sen :
…za odbíjení zvonu defilují fiktivním orlojem osoby, které se zapsaly do historie Evropy. Oknem orloje prošel Albert
Einstein, Jan Ámos Komenský, Edith Piaf, Mona Lisa, Jurij Gagarin, Charlie Chaplin, Sherlock Holmes, Petra Kvitová,
Leonardo da Vinci, Alžběta II. i Christian
Ronaldo. Sen skončil a letušky všechny
pasažéry přivítaly na palubě letadla.
Jako první zemi jsme navštívili
Francii. Zde jsme se v zábavné
prezentaci dozvěděli o dominantách a slavných místech
Francie,
seznámili
se
s významnými osobnostmi této
země a také neméně zajímavou
historií.
Poté jsme všichni nastoupili zpět
do letadla a vydali se do další
země – Španělska. Zde jsme
toho zažili opravdu mnoho.
Nejdříve jsme fandili týmům FC
Barcelona a FC Real Madrid
a hned poté jsme navštívili býčí
zápasy. Poslední zastávka snad
uchvátila všechny, žhavé flamenco na jihu Španělska.
V Řecku jsme vystoupili na horu Olymp, kde jsme uzřeli tři
krásné bohyně: Afroditu, Athénu i Héru s princem Paridem.
Právě se přeli o zlaté jablko.
Ano, tak tohle vypadá jako začátek klasické antické báje, ale
představte si v rolích bohyní
190 cm vysoké deváťáky
s blond parukami na hlavě….
Ale to ještě stále nebylo vše.
Čekala nás Velká Británie. Vrátili jsme se v čase a uviděli dva
anglické gentlemany a Johanku
z Arku. S klasicky suchým anglickým humorem nám přehráli
scénku upálení Johanky. Sice
trochu změnili dějiny, ale ocenili jsme dokonalý scénář i perličku na konci, kdy se Johanka
pokusí sama sebe sprovodit
ze světa se slovy: „F této semi
si šlověk všechno musí udělat
sám. Strrrašná doba.“ a příběh
končí. (snad nám to dějiny odpustí….) 

Po návštěvě Řecka nás čekal
dlouhý let až do Ruska, a proto
se jedna z letušek snažila naladit rádio. I přes turbulence si
všichni zatančili a zpříjemnili
let. Slyšeli písničky od slavných
evropských skupin.

Třetím státem našeho putování po Evropě byla Itálie. Nejen špagety,
víno a památky charakterizují Itálii. Co nás opravdu pobavilo, byla
scénka obyčejného dne rodiny zdejšího mafiána. Kmotr
a jeho mamá, dcera i pomocník nás všechny rozesmáli.

Poté naše letadlo přistálo v největší zemi světa – Rusku.
A co myslíte, že jsme viděli? Ano, domníváte se správně.
Mrazík s Ivánkem, babou Jagou a chaloupkou
na kuří nožce. A protože
je Rus opravdu širá,
projeli jsme se vlakem
po Transsibiřské magistrále z Moskvy do
Vladivostoku a zpět.

Pak jsme se vydali na sever do Finska. Prošli jsme se kolem několika jezer a v hlubokém lese jsme pozorovali hon
na soba. Nakonec jsme navštívili saunu a odpočati se vydali na další pout´.
Další zastávkou byl stát sousedící s naší zemíPosledním státem naší výpravy bylo Irsko. Prezentace o této Německo. Navštívili jsme hlavní město i zbyzemi přinesla informace o tradicích a zvycích i o dni sv. Patrika. tek země v zajímavé prezentaci a samozřejmě
připomenuli jeden z nejoblíbenějších festivalů
A jak jsme to celé ukončili? Naše tanečnice v pěkných šatech nás opět této země – October fest.
provedly Evropou. Zatančily polku, mazurku, irské tance i kankán.
Po příletu zpět do České republiky jsme přistáli na letišti 9. A a 9. B
v Hradci nad Moravicí.
Aplaus nás přesvědčil, že se našim spolužákům představení líbilo. A to
také i našim rodičům a známým, kterým jsme náš Let Evropou také
předvedli další týden. Pochválili nás za kus odvedené práce a my za to
pochválili naší paní učitelku Koudelovou a zvukového technika pana
Žídka. Bez nich by představení nebylo.
Klára Mazurová (9. A) a Lenka Víchová (9. B)

