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SVĚT MLADÝCH
Povídky, úvahy, poezii a další literární příspěvky či zprávy z akcí, také fotografie doplněné krátkým textem posílejte do této rubriky e-mailem na adresu  
hutnik@trz.cz. Děti se na této stránce mohou pochlubit i svými obrázky, které mohou poslat v obálce na adresu Třinecký hutník, Třinecké železárny, a.s.,  
Průmyslová 1000, 739 61 Třinec nebo naskenované e-mailem. Nezapomeňte napsat své jméno, adresu, děti rovněž věk. Těšíme se na vaše příspěvky.
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děti, putujte za pohádkou!
tŘINEC Knihovna třinec pořádá pro děti Pohádkové putování. Bude 
se konat v sobotu 20. června od 9 hodin. trasa povede naučnou 
stezkou Jahodná. 

„Nápad přišel při jednom společném víkendovém výletu, kdy jsme 
se s kolegyněmi procházely po kopcích, které lemují třinec. Přišlo 
nám to jako skvělá příležitost využít jiný prostor, být více v pří-
rodě a ukázat lidem z třince a okolí, co všechno tady kolem máme. 
Naučná stezka Jahodná pak byla jasná volba,“ poukázala Marika 
Zadembská, která vede knihovnu pro děti, a dodala: „Velmi mile nás 
překvapil zájem, kdy se během víkendu prodala polovina vstupe-
nek. Je vidět, že lidé už jsou hladoví po aktivitách a zážitcích, a my 
se těšíme, až jim je budeme moct nabídnout.“ (mr, foto: LK) 

Učitelka z třinecké 
školy mezi nejlepšími 
třIneC Učit děti ve škole je ná-
ročná profese. Učit je tak, aby je 
to bavilo a motivovalo k lepším 
výkonům, je daleko náročnější. 
A právě za svůj styl výuky se do-
stala Kateřina Gaszková do finále 
odborné ceny pro učitele. 

Je všední den a na základní 
škole Koperníkova paní učitelka 
Kateřina Gaszková ukazuje žáč-
kům prvního stupně, jak si jde 
život zkrášlit vzděláním. Není to 
obyčejná kantorka, která se spo-
léhá jenom na školní osnovy. Je 
inovátor, nadšenec a objevitel – 
učí totiž děti kriticky přemýšlet. 

Právě proto se ve čtvrtek zúčast-
nila finále soutěže Global Teacher 
Prize Czech Republic 2020.

Jak lze děti vést čtením a 
psaním ke kritickému myšlení? 
„Učitel se v hodině automaticky 
změní v průvodce. Motivuje děti 
k tomu, aby se samy zapojily do 
výuky, aby přemýšlely, zkoumaly, 
objevovaly. Vede je k tomu přiro-
zenému, co každý člověk má, ale 
často to věkem ztrácí – k touze 
získávat informace, vzdělávat se,“ 
začala vysvětlovat učitelka.

Jak tedy hodina vypadá? V prv-
ní fázi učitel sdělí dětem téma a 

vyzve je, aby řekly, co o něm vědí 
nebo co si myslí, že o něm vědí. 
Každý má šanci podělit se s ostat-
ními o své názory. „V druhé fázi 
nastává výklad. Za pomoci tex-
tu, videa nebo třeba i návštěvy 
muzea učitel objasní dané téma. 
Nevysvětluje, jen o něm hovoří,“ 
pokračovala učitelka. Ve třetí fázi 
nastává reflexe. Děti zjistí, zda je-
jich představa o učivu byla prav-
divá, a samy poznají, co se vlastně 
ještě musí doučit. 

Děti na tento styl výuky reagu-
jí velice dobře. Jsou veselé, hravé a 
aktivní. „Nesedíme klasicky v lavi-
cích, jsme spolu třeba na koberci, 
povídáme si, udržujeme společně 
motivaci k učení. Dávám dětem 
svobodu, aby se samy rozhodly, 
do jaké míry se chtějí něco na-
učit. A možná se budete divit, ale 
výsledky mají děti velice dobré,“ 
prozradila Kateřina Gaszková.

Žáci, kteří se učí metodou 
kritického myšlení, mají oproti 
ostatním výhody. Od raného věku 
se učí chápat psaný text, lépe for-
mulovat své myšlenky a spolu-
pracovat s ostatními. „Přináší to 
výhody i pro kantora. Naučí se 
většímu respektu a úctě k dítěti,“ 
doplnila Kateřina Gaszková, která 
musela sama absolvovat řadu kur-
zů, aby mohla děti touto metodou 
úspěšně vyučovat.  (mr)Desítka nejlepších kantorů. Kateřina Gaszková je uprostřed. Foto: GTPCR

Nejlepší logo vymyslela žákyně
JaBLUnKOv Nový školní rok bude 
v září jablunkovská střední škola 
zahajovat s novým názvem Střed-
ní škola Jablunkov. Z toho důvodu 
vyhlásila soutěž o nové logo.

„Na začátku stávajícího školní-
ho roku jsme si řekli, že budeme 
dělat věci nově. S tím souvisela 
žádost o nový IT obor – Výpo-
četní technika pro průmysl, kde 
jsme byli úspěšní a podařilo se 
nám otevřít laboratoř virtuální 
reality. Abychom dali jasně na-
jevo, že se škola mění, rozhodli 
jsme se i pro změnu názvy. Od 
nového školního roku to bude 
Střední škola Jablunkov. To nás 
inspirovalo, že bychom měli mít 
i nové logo,“ sdělil ředitel SOŠ a 
SOU podnikání a služeb Roman 
Szotkowski.

V lednu tohoto roku škola vy-
hlásila soutěž o nové logo, kterou 
výrazně podpořilo město Jablun-
kov. Každý účastník mohl zaslat 
až tři varianty grafického návrhu. 
Mohly být zpracovány v grafickém 
programu nebo ručně nakresleny 
a naskenovány. Nakonec se sešlo 
83 soutěžních prací. Většinou to 

byly práce žáků základních škol 
na Jablunkovsku. 

V květnu proběhlo vyhodno-
cení. Komise ve složení Jiří Ha-
mrozi, Terezie Műllerová, Jakub 
Mrózek, Roman Karczmarczyk 
a Václav Pospíšil vybrala nejlep-
ší desítku, ze které vzešel vítěz. 
Soutěžní loga byla očíslována, ni-
kdo neznal jména autorů návrhů. 

„Většina prací byla velmi za-
jímavá, komise neměla jedno-

duchý úkol. Nakonec, když se 
spočítaly body, vzešel vítěz. My-
slím si, že vítězné logo je jedno-
duché a vystihuje podstatu věci,“ 
zhodnotil Jiří Hamrozi, starosta 
Jablunkova. 

Vítězkou se stala Veronika 
Sventková ze Základní školy v 
Jablunkově. „Její logo bude slou-
žit jako inspirace pro vytvoření 
finálního loga,“ doplnil ředitel 
Szotkowski.  (sC)

finalisté soutěže o nové logo školy. Vítězka je uprostřed. Foto: SC

K r e S B a :  Isabela, 5 let, MŠ Oldřichovice ves

Milé děti,
umíte si představit dokonalé prázdniny? Pokud ano, pošlete nám ob-
rázek, povídku nebo vyprávění o tom, jak by mělo vypadat vaše léto 
snů. Nejzajímavější práce rádi zveřejníme na této stránce. Obrázky i 
povídání posílejte na adresu: pavla.mrockova@trz.cz.  
Za všechny vaše příspěvky moc děkuji.  Vaše redaktorka Pavla

Trisia pořádá dětské tábory
třIneC Minulý rok se konaly po-
prvé a hned měly úspěch. Řeč je o 
dětských příměstských táborech, 
které pořádá třinecká Trisia. 

První turnus se koná ve dnech  
13. až 17. července a je určen 
předškolákům a dětem prvního 
stupně základních škol. Pořadate-
lé plánují aktivity v přírodě, výle-
ty do Beskyd a spoustu her a zá-
bavy.  Malé účastníky čeká i různé 
tovření a spousta poznání. 

Také druhý turnus, který je na-
plánován na 17. až 21. srpna, zve 
předškoláky a malé školáky na tý-
den plný smíchu a nových zážit-
ků. Táborníci se naučí poznávat 
přírodu a v případě nepříznivého 
počasí se pobaví v Trisii při tvoře-
ní a hrách.

Veškeré podrobnosti najdou 
zájemci na webu Trisie. Turnusy 
se pomalu plní, je proto třeba po-
dat přihlášku včas.  (mr) 

sVět MLADýCH


