PERSPEKTIVA 2019/2020

DOBRÉ POVOLÁNÍ

ŠKOLY

12

Na stavebce se četlo

Akce s názvem
Čtenářský maraton aneb jaké to bylo (a naštěstí už 30 let není) proběhla v uplynulých týdnech na
opavské stavebce. U příležitosti třicátého výročí 17. listopadu se četly knihy autorů Ireny
Douskové (Hrdý Budžes, Oněgin byl Rusák) a Petra Šabacha
(Babičky, Občanský průkaz,
Hovno hoří). Díla vyprávějí o
předrevoluční době humorně
a s nadsázkou, která je oběma
autorům vlastní.
Cílem maratonu bylo nejen
uctít výročí sametové revoluce,
ale také zapojit do čtení co nejvíce žáků školy i nalákat je ke
knížkám a čtení jako takovému. A proč čtenářský maraton
jako oslava revoluce? „O dnešních mladých lidech se říká, že
je většinou nezajímá historie a
že neradi čtou. Proto vznikl nápad připomenout si dobu před
sametovou revolucí právě četbou z humoristických knih au-

OPAVA

Informace o volných místech naleznete na

www.sspkrnov.cz

 Počítačové systémy a sítě, programování
(18-20-M/01 Informační technologie)

 Mechatronik (programování CNC strojů)
(23-45-L/01 Mechanik seřizovač )

 Návrh a realizace textilií a oděvů
(82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu)

 Truhlářské uměleckořemeslné

a restauratérské práce
(82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva)

 Podnikání (denní nástavbové studium)
(64-41-L/51 Podnikání)

 Autotronik (39-41-L/01 Autotronik)

Čtenářský maraton připomněl 30. výročí sametové revoluce.
Foto: archiv školy
torů, a žákům tak přiblížit ne- ho lidí příležitost zastavit se a
jen nesvobodu těch časů, ale zavzpomínat na to, jaké to bylo
také je aktivně zapojit do čtení a před listopadem 1989. Pokud
do naslouchání. A současně jim vyslovíme slovo maraton, většidát možnost společného prožit- na lidí si jako první vybaví běh
ku a pocitu sounáležitosti, kte- na dlouhou trať. Na naší škole
rý jim může revoluci přiblížit, i se stal maraton synonymem pro
když ji sami neprožili,“ přibližu- čtení. Všichni jsme si to skutečje iniciátorka akce Marcela Ha- ně užili a dalo nám to společný
damčíková. „Byla to nesmírně silný a emotivní prožitek doby
inspirativní, obohacující, nefor- minulé,“ dodává ředitelka školy
(tep)
mální akce, při které mělo mno- Karla Labudová.

Přední biolog přednášel

 Truhlář (33-56-H/01 Truhlář)
 Obráběč kovů (23-56-H/01 Obráběč kovů)
 Mechanik opravář motorových vozidel

V rámci projektu Moderní výzvy
lidstva, který představuje cyklus
přednášek špičkových českých odborníků na
aktuální témata, přednášel v úterý 10. prosince přední český biolog Zdeněk Opatrný. Tématem jeho přednášky bylo Genetické inženýrství
rostlin: věda kontra iracionalita. Organizátorem projektu je Mendelovo gymnázium v úzké
spolupráci s Fakultou veřejných politik Slezské
univerzity v Opavě.
Profesor Opatrný patří k zakladatelům rostlinných biotechnologií v České republice. Působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se zabývá zejména buněčnou
biologií. Jeho přednáška byla zaměřena především na transgenozi ve šlechtění rostlin, což je
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(23-68-H/01 Automechanik)

Návštěva školy je možná kdykoli po telefonické domluvě.
Den otevřených dveří 15.1.2020 (Opavská) a 22.1.2020 (Soukenická).
K 1.1.2020 došlo ke sloučení Střední školy průmyslové, Krnov, p.o.,
a Střední školy automobilní, Krnov, p.o. Nástupnickou organizací
se stává Střední škola průmyslová, Krnov, p.o. Nabídka oborů vzdělání se pro uchazeče nemění. Obě školy jsou oborově zachovány
a sloučení nemá vliv ani na stávající výuku oborů.





proces, kdy do genomu šlechtěné rostliny je vložen gen z jiného druhu organismu. Cílem takového šlechtění je zlepšení vlastností hospodářských rostlin. Vyšlechtěné rostliny pak dávají větší
hektarový výnos, jsou klimaticky odolnější, mohou také obsahovat látky, které zvyšují výživovou
hodnotu plodin, nebo jim dokonce dávají léčivé
účinky. Jako příklad byla uvedena takzvaná zlatá rýže. „Profesor Opatrný se ukázal jako vynikající popularizátor vědy, ale také jako člověk s nesmírným nadhledem, laskavý, s přehledem napříč
obory. Zanechal v nás hřejivý pocit žijící humanity,“ zhodnotili besedu její účastníci. Více informací o dalších přednáškách je k dispozici na webových stránkách www.modernivyzvylidstva.cz.
(tep)
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