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Učit, to je dar, říká
oceněná učitelka

Studenti zpovídali
dvojici pamětníků

Třeboň je 4. nejlepším
městem pro život v ČR

Český Krumlov – Už třetí „pětiletku“ má
za sebou českokrumlovská učitelka prvního stupně Kateřina Sládková. „Za Nádražím jsem patnáct let, předtím jsem byla
na mateřské a ve škole ve Větřní,“ říká.
„A od počátku své učitelské dráhy se snažím děti učit dovednostem odpovídajícím
21. století, aby uměly použít znalosti, které mají, aby je uměly aplikovat v praxi a
propojit je s tím, co už znají.“ Učitel, který
by měl dětem dělat hlavně průvodce, je
má podle čerstvé držitelky
ceny Global Teacher
Prize vést k tomu,
aby si věci objevovaly samy. „Neříkám jim nějaké
pravdy, chci, aby si
kladly otázky a hledaly odpovědi.“ (zug)

Český Krumlov – Životní příběhy Přemysla
Hořejšího a Bedřicha
Pingitzera zaujaly studenty krumlovského
gymnázia a školy sv.
Anežky, kteří je představili
při projektu Příběhy našich sousedů. A oba
týmy uspěly. Příběhy našich sousedů je
vzdělávací projekt pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a
tercií a kvart víceletých gymnázií. Mají za
úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a vytvořit dokument. (zug)

Třeboň – Příjemný výsledek přinesl průzkum společnosti Obce v datech, který
hodnotil kvalitu života v celkem 206 obcích s rozšířenou působností. Vyšlo z něj
totiž, že Třeboň je čtvrtým nejlepším
místem pro život v celé zemi, první nejlepší mezi všemi jihočeskými městy. Starostka Terezie Jenisová úspěch komentovala: „Třeboň je velmi dobře položena
v centru jižních Čech, máme velmi dobrou
dostupnost jak do
krajského, tak do
okresního města.
Sama Třeboň je
dobře vybavená,
my se ji snažíme
dlouhodobě rovnoměrně rozvíjet
ve všech oblastech.“ (had)

Město chce koupit
čističku odpadních vod

Pošvatky. Vědci spojili
živé a mrtvé kameny

Český Krumlov – Krumlovská
čistírna odpadních vod, která je u
Vltavy pod krumlovským hřbitovem, sice funguje, ale nepatří
městu ČK. Má ji společnost, která je v insolvenci. Krumlov chce čistírnu léta odkoupit, zatím se to nepovedlo. Využívá ji i
město Větřní. Voda do ní teče obchvatným
kanálem, který v 70. letech z Větřní do
„Rozsypu“, jak se místu jeho vyústění
v Krumlově říká, vykopaly papírny. (zug)

České Budějovice – Entomolog z Přírodovědného muzea ve Stuttgartu Arnold Staniczek uctil neobvyklým způsobem legendární rockovou skupinu. Spolu
s kolegy z USA a České republiky po současných i bývalých členech kapely Rolling
Stones pojmenoval nově objevené pravěké druhy hmyzu. Podle entomologa Pavla
Sroky z českobudějovického Biologického
centra Akademie věd ČR
se jedná o dosud neznámé fosilie řádu
pošvatek. Jejich stáří se
odhaduje na 100 milionů let. (win)

Od sousedů: „Lhali“
o Vánocích?
Linec – Deník Österreich v prosinci porušil článkem „Zákaz vstupu Ježíška a Mikuláše do škol“ kodex cti rakouského tisku, napsaly OÖN. Noviny podle tiskové
rady nedodržely povinnost „svědomité
a korektní rešerše“. Přinesly řadu námitek
rodičů, kteří chtěli „z obav z represí“
zůstat anonymní, že na školách sňali
krucifixy, Mikuláš a Ježíšek jsou už léta
„vypovězeni“, místo Vánoc se slaví „zimní
svátky“, ale také že děti rakouské národnosti se musí učit turečtině... Školské orgány dostaly prostor k popření či vysvětlení až následně. Tisková rada listu vytkla,
že jejich stanoviska nezjistil a nezveřejnil
spolu s kritickým textem, což mu kodex
cti ukládá. (vm)

událostí
týdne
13 000
kilometrů v sedle kola
Apache najel po Africe
pětadvacetiletý cestovatel
Tadeáš Šíma z Prachatic za
sedm měsíců. Kontinent
procestoval přes sedmnáct
států od severu k jihu.
Vyjel loni v listopadu z
marockého Tangeru. Letos
v červnu dorazil do
jihoafrického Kapského
města.
Fotografie: Deník

Traktoriáda měla letos
rekord v účasti
Bujanov – Pod taktovkou nově vytvořeného spolku Traktory Bujanov, který byl
založen 19. dubna a má 48 členů, se konal
letošní ročník Bujanovské traktoriády.
Pátého ročníku se zúčastnilo rekordních
45 závodících továrních i doma vyrobených traktorů. „V kategorii domácí traktory zvítězil Milan Ločárek
z Bujanova,
který tak obhájil loňské
vítězství,“ informoval
starosta Bujanova Luděk
Detour. „V kategorii továrních traktorů vyhrál
Martin Staněk z Bujanova.“ (red)

