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O své dojmy z krajského kola che-
mické olympiády, které se konalo 
v Jihlavě přesně na Den učitelů 28. 
3., se podělila se ŽN žákyně ZŠ Šver-
mova 4. Tu v soutěži reprezentova-
li celkem tři deváťáci, Jana Králová, 
David Sobotka a Kristýna Čípková. 
Ve vědomostní soutěži vybojovali 1., 
2. a 10. místo. Příspěvek nyní otisku-
jeme. -red-

Na chemické olympiádě…
Spolu s mými dvěma spolužáky 

a naší paní učitelkou Tomáškovou 
jsem se zúčastnila krajského kola 
chemické olympiády v Jihlavě. Byl to 
pro nás všechny velmi náročný den. 
Jak fyzicky, tak psychicky. Vstávat v 5 
hodin ráno a v nervech sedět celou 
hodinu v autobuse? No, nebylo to 
nic moc. 

Přijeli jsme na místo a po chvíli 
čekání jsme šli soutěžit. Já začínala 
praktickou částí. Měla jsem strach, 
protože v okresním kole, které jsme 
absolvovali asi 2 týdny předtím, 
jsem v této části moc neuspěla. Jak-
mile jsem dostala zadání, a celé ho 
pečlivě prostudovala, oddechla jsem 

si. Bylo to velmi jednoduché. Najed-
nou jsem byla v klidu a už ze mě vět-
šina stresu opadla. 

Po praktické části jsem šla psát 
část teoretickou. Ta mi přišla trošku 
náročnější, ale pořád hodně jedno-
duchá. Jelikož mi to přišlo všechno 
až moc lehké, bála jsem se, že jsem 
něco dělala určitě špatně. 

Když měli všichni všechno napsa-
né a komise měla olympiádu opra-
venou, což bylo asi 15 minut po 
odevzdání, začalo se vyhlašovat. Zni-
čující minuty, kdy jsem pořád nesly-
šela svoje jméno! 

„A máme tady už jen první dvě mís-
ta,“ ozvalo se z úst paní, která výsled-
ky vyhlašovala. „Oba dva jsou ze 4. 
základní školy ve Žďáře nad Sáza-
vou. Je to David Sobotka a Jana Krá-
lová.“ Byli jsme velmi nadšeni a oba 
šli k ní. „Na druhém místě se umístil 
David Sobotka a vítězí Jana Králová.“ 
Byla jsem šťastná. To, o co jsem se 
snažila posledních 5 měsíců, se spl-
nilo. Vyhrála jsem! 

Samozřejmě, nebylo to jen tak 
zadarmo. Bez naší skvělé paní uči-
telky Tomáškové bychom to nikdy 
nezvládli. Všichni jsme tomu společ-
ně věnovali tolik času, snahy a úsilí. 
Ta cesta k vítězství byla velmi nároč-
ná, ale stálo to za to. 

Proto si pamatujte, že když budete 

mít sen, je potřeba do něj vložit hod-
ně času a snažit se toho cíle dosáh-
nout. Všechno jde, ale musí se chtít. 
Když máte sen, jděte si za ním a on 
se vám časem splní. Ale jednoduché 
to nebude.  My jsme to takové taky 
neměli. Jana Králová

VÍTĚZOVÉ krajského kola chemické olympiády Jana Králová a David Sobotka 
ze 4. ZŠ při Dnech otevřených dveří 2. stupně. Foto: archiv

Králem chemie v kraji je Králová
Napsali nám

Napsali námKoncem března se vybraní studenti 
Gymnázia Žďár nad Sázavou podíva-
li do významných evropských fyzi-
kálních center. 

Výpravu líčí pro ŽN ve svém pří-
spěvku jedna ze studentek.  -red- 

Za fyzikou do Evropy
…První den byla naším cílem 

krásná starobylá města Norimberk 
a Rothenburg ob der Tauber,  dru-
hý den jsme pokračovali do malého 
městečka Lampoldshausen v blíz-
kosti Stutt gartu, nedaleko kterého 
se nachází jedno z dvanácti středi-
sek DLR (Deutsches Zentrum für 
Luft - und Raumfahrt), německého 
výzkumného centra pro vzdušné lety 
a lety do vesmíru. 

Zde jsme absolvovali  pod vedením 
místních profesorů workshopy o 
vakuu, aerodynamice, mikrogravita-
ci, raketách, GPS či o záření. Všech-
ny byly samozřejmě zajímavé, ale 
nás z mladších ročníků nejvíce zau-
jaly pokusy s vývěvou a vakuem. 

Věděli jste, že se marshmallows ve 
vakuu nafouknou, pak zase smrsk-
nou, ale jsou sladší než předtím? 

Další sladkou tečkou pokusu byl 
perfektně naservírovaný dezert v 
podobě vakuem zmražených jahod 
politých jogurtem. Někteří spolužáci 
si ale místo mlsání dali pár výpočtů 
a pak postavili a odstartovali vlastní 
raketu. Poté jsme si všichni prohlédli 
muzeum historie raketových moto-
rů. 

Třetí den jsme během přesunu do 
Švýcarska měli dvě zajímavé zastáv-
ky – obrovské muzeum automobilů 
Mercedes-Benz a město Kostnice. 
Pak jsme mířili do našeho hlavního 
cíle, CERNu. 

CERN je mezinárodní organizace 
známá výzkumem subatomárních 
částic, největším urychlovačem čás-
tic LHC nebo i díky tomu, že se zde 
zrodil web…

Nejprve jsme navštívili expozici 
Microcosmos, plnou interaktivních 
průvodců a modelů jednotlivých 
částí urychlovače. 

Jaderná fyzička Mgr. Jana Faltová 
Phd., absolventka našeho gymnázia, 

ŽĎÁRŠTÍ gymnazisté si prohlédli expozici GLOBE ve švýcarském CERNu.
 Foto: archiv školy

CERNem je provedla bývalá absolventka

1. 5.  MUDr. P. Coufalová, Strojírenská 675/6, ZR 1 (566 643 805)
6. 5. MDDr. Jitka Langová, Nová Říše 624/2 (566 523 796)
7. 5. MUDr. Maria Lyashenko, Poříčí 11, V. Meziříčí (777 630 611) 
8. 5. MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80 (566 567 332)
13. 5. MUDr. M. Hrašková, Studentská 4/1699,  ZR1 (566 690 131)
14. 5. MDDr. Tomáš Ludin, Osová Bitýška 303 (566 536 712)
20. 5. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7 (566 690 123)
21. 5. MDDr. V. Chytrá, Tyršova 855, N. Město n/M (739 093 334)
27. a 28. 5. MUDr. O. Semerádová, Palachova 35, ZR6 (774 430 777)
Ordinační doba: 9.00-12.00 hod. Aktuálnost zubní LPS sledujte na 

www.nnm.cz. Denně: zubní LPS v Jihlavě, www.nemji.cz/zubni-pohotovost, 
Non-stop: zubní LPS Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6 (545 538 421).

Stomatologové o víkendech a svátcích

O pouti zpřístupní věž
Pouťovou sobotu 13.  5. bude  v době od 9.00 do 20.00 hodin zpřístupněna 

věž farního kostela sv. Prokopa. 
Akci pořádá Regionální muzeum  města a Římskokatolická farnost sv. Proko-

pa. Vstup na věž je zdarma ve skupinách po 15 osobách, s průvodcem.  -lko-

která v CERNu pracuje, nás spolu s 
dalšími odborníky provedla některý-
mi provozy. Mladší z nás měli mož-
nost vidět např. řídící centrum urych-
lovače LHC, kde jsme se dozvěděli, 
jak tento urychlovač vlastně pracuje 
a co jsou předurychlovače. Starší stu-
denti mezitím absolvovali přednášku 
o kosmickém záření ve výzkumném 
centru záření a měli možnost podívat 
se živě v přímém přenosu na rozho-
vor astronauta s Houstonem. 

Dále nás čekala zkušební hala pro 
části urychlovačů se supravodivý-
mi magnety a také expozice Glo-
be. Nadšeni z této prohlídky a plni 
nových fyzikálních poznatků jsme 
vyjeli vstříc prohlídce Ženevy. 

Poslední den jsme se pokochali 
pohledem na pobřeží Ženevského 
jezera s vinicemi a prohlídkou čoko-
ládovny Cailler. …Úchvatný příběh 
dávné cesty čokolády do Švýcarska a 
potěcha chuťových buněk čokoládič-
kami všech možných druhů…

Naší poslední zastávkou byly Rýn-
ské vodopády s největším průtokem 
v Evropě. Jsou opravdovou pastvou 
pro oči. 

Tato exkurse byla inspirativní a 
některé z nás přiměla přemýšlet, zda 
zrovna fyzika nebude obor, kterému 
se po maturitě chceme věnovat. Na 
vlastní oči jsme se přesvědčili, jak je 
napínavá, fascinující a kolik možnos-
tí nabízí. Eliška Peterková


