Hodnocení ve Velkých Pavlovicích
Letošní jubilejní rok plný oslav 20. výročí působení debrujárů v České republice ještě
není ani zdaleka u konce.
Řada zajímavých akcí je stále před námi, ale průběžné hodnocení aktivit si už připravili v
klubu při Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích.
Činnost klubu debrujárů při Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích v roce 2012
V klubu debrujárů aktivně pracuje 22 členů z nižšího stupně gymnázia.
Do celorepublikové soutěže Koumes se zapojilo jedno družstvo kvarty, které vedla Jana Kršková.
Bohužel soutěž v plném rozsahu nedokončilo vzhledem k nemoci Jany. Hlavní náplní činnosti byla
spolupráce s Gymnáziem v Senici na projektu „EKOTOP REGIONU – Kvalita životního prostředí
v okolí Velkých Pavlovic“.
Analyzovali jsme kvalitu vody a vzorky půdy z obcí, ze kterých k nám studenti přijíždějí. Výsledky
jsme zpracovali a odeslali na Gymnázium v Senici. Celkem jsme zpracovali 18 vzorků vody a 15
vzorků půdy. Tato činnost byla velmi zajímavá a poučná. Opět jsme navštívili hvězdárnu v Sobotišti,
pozorovali jsme Slunce, měsíc a některé planety. Získali jsme cenné informace pro pozorování
hvězdné oblohy doma a hlavně sledování přechodu Venuše přes Slunce.Od Gymnázia v Senici jsme
získali i osm měřících přístrojů Lokbook na měření hlučnosti, svítivosti, teploty, koncentrace oxidu
uhelnatého a pH. Umožňují nám průběžně měřit uvedené fyzikální veličiny a následně je graficky
zpracovávat na počítači.
Opět jsme se podíleli na přípravě Dne Země, kde jsme se zapojili do řešení projektů Cestujeme
po světě, ve kterých jsme se snažili ukázat významná kulturní centra i ekologické problémy
některých vybraných států.
Řešili jsme praktickou část Chemické olympiády, kategorie D, příklady z Fyzikální olympiády,
kategorie E a F. Zkoušeli jsme také zajímavé pokusy pro debrujáry. nejvíce se nám podařily rakety
z pet lahví.
O letních prázdninách se někteří naši členové opět zúčastnili letního dětského tábora v Morávce.
Tábor se uskutečnil již po sedmnácté.Letos jsme hráli celotáborovou hru Avatar.

V současné době pokračujeme v práci s měřicími přístroji a rozhodli jsme se pořídit
si i další stavebnici, která nám umožní měřit některé fyzikální veličiny, především
rychlost těles.
Na 1. polovinu roku 2013 připravujeme zájezd do Francie a zájezd do Liberce.
Z naší činnost také několik FOTOGRAFIÍ.
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