ekonomika

úterý
16. března 2021
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Našli jsme u
syna marihuanu
občanské judo

D

obrý den. Máme šestnáctiletého syna, je velmi šikovný,
dobře se učí a vždy na něj slyšíme chválu, za což jsme
ve?????
Valerie
Dobrý den, Valerie. Děkuji za důvěru, se kterou se na nás
obracíte. Spolu s manželem máte syna, který má ve škole dobrý prospěch, je chválen, a tudíž si vás dovedu představit jako
skutečně pyšné rodiče. Syn odjel na tábor a vy jste našla v jeho
pokoji sáček s marihuanou. Rozumím, že jste byli s manželem otřeseni. Na takové ,,překvapení“ se člověk nedokáže připravit. Pravdou je, že mezi dnešní mládeží a dospívajícími je
experimentování s drogami poměrně častým jevem. Tendence
sáhnout po drogách přichází vesměs v pubertě, pro kterou je
typická snaha zkoušet nové věci, nevyjímaje těch riskantních.
Je přirozené, že se zlobíte, ale zároveň máte o své dítě strach.
Rozhodně vám nedoporučuji na chlapce hned po příjezdu z
tábora takzvaně vybalit vyčítavý a obviňující postoj. Píšete, že
máte hezký vztah, na tomto bych stavěla. Snažte se na??????
Tereza Závadská
Fénix – Středisko krizové pomoci Charity Opava

Službu Fénix Střediska krizové pomoci Naděje Charity Opava
můžete osobně navštívit na ulici Kylešovská 10, Opava či kontaktovat
telefonicky na čísle 737 615 459. Více na www.charitaopava.cz

Turnaj mladých fyziků opět v Opavě

Je polovina března, a
to znamená pro nadšené fyziky Mendelova gymnázia jediné – za dveřmi je regionální kolo Turnaje mladých fyziků (TMF), prestižní
mezinárodní týmové soutěže. Den D

se bude pro fyziky konat 16. března
2021.
Letošní způsob fyzikálního boje bude
netradiční kvůli opatřením, která jsou
nastavena. „Již poněkolikáté je Mendelovo gymnázium organizátorem regionálního i celostátního kola, tentokrát v
online režimu. Samotné nadšení žáků
a učitelů by ale nestačilo bez finanční
podpory zřizovatele školy, což je Moravskoslezský kraj, a opavského magistrátu. Za to jim velmi děkujeme,“
uvádí ředitelka školy Monika Klapková Celou akci má v rukou RNDr. Zuzana Baďurová, která komentuje letošní
tým: „Kdo nás letos bude reprezentovat? Jsou to především žáci vyšších ročníků – maturanti Karel Chwistek, Johan
Paul a Petr Skupien, dále do pětice tým
doplňuje Anička Aronová ze 3. ročníku
a nově Jan Trubka z 2. ročníku. Jako náhradník je připravena maturantka Barbora Adamová, která má zkušenosti ze
světového finále TMF ve Varšavě v roce
2019.“
Nejsou na to však sami. Do přípravy, měření a zpracování dat se aktivně
zapojují i mladší žáci, kteří zatím jen
nasávají atmosféru TMF. Zjišťují, že je
třeba zvládnout nejen měření a zpracování výsledku, ale vše je nutné prezentovat v angličtině. V příštím školním
roce by měli začít reprezentovat školu
Již toto úterý proběhne regionál- právě oni. Mezi mladé talenty, na které
ní kolo Turnaje mladých fyziků.
se do budoucna ve škole spoléhají, pat-

opava

Letošní způsob soutěže bude
kvůli opatřením proticovidovým netradiční.
ří Václav Divila, Jan Petkov, Jan Vítek a
Albert Vlček. „Doufáme, že si povedou
naši žáci dobře a postoupí do ústředního kola, které se koná 14. - 16. dubna v
Opavě. Držíme jim palce,“ uzavírá ředitelka školy.

