Hledáme nejlepšího mladého chemika
Napsal uživatel Martin Voříšek
Středa, 18 Leden 2017 07:35

Dne 15. 11. 2016 se naše škola zapojila do soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
2016/2017“. 1. kola se zúčastnilo čtrnáct „deváťáků“. Dva nejlepší, Martin Stöckelmayer z IX.B a
Václav Urban z IX.C, postoupili do 2. kola, které proběhlo na 10. ZŠ Plzeň 8. 12. 2016. Obě tato
kola byla teoretická. Patnáct nejlepších řešitelů z Plzeňského kraje a patnáct z Karlovarského
kraje se probojovalo do 3. Kola (praktického), které se konalo 10. 1. 2017 v Karlových Varech
na Střední uměleckoprůmyslové škole. Mezi tyto žáky patřil i Martin!! Sice do posledního kola
„neprošel“ a nejlepším chemikem pro tento školní rok nebude, ale i tak je to velký úspěch.
Gratulujeme! Třeba za rok „postoupíme“ ještě dál… :-)

Martinův postřeh:

Celé to začalo školním kolem. Ani jsem se na něj nepřipravil, říkal jsem si, že to nechám
náhodě a ono se podařilo! Byl jsem nejlepší ze třídy a paní učitelka Hajšmanová se mě zeptala,
jestli chci do dalšího kola. Rozmýšlel jsem se, jestli tam mám vůbec jít, jestli mám nějakou
šanci, ale nakonec jsem se rozhodl, že to aspoň zkusím. Nebyl jsem sám, postoupil i Váša
Urban (nejlepší z 9.C). Kolo Plzeňského kraje, bylo nás tam asi 30 a 15 nejlepších postupuje
dále, do praktického kola v Karlových Varech. Říkal jsem si, že dál už asi nepůjdu. Poté jsem
přišel do školy a jedna z paních učitelek mi podala ruku a gratulovala, jenomže já nechápal
proč, ale pak jsem to zjistil: paní Hajšmanová vlítla do třídy a oznámila mi, že jsem postoupil!!!
Následovali ranní přípravy, kdy jsem se učil např. filtrovat, sublimovat atd. Snažil jsem se,
abych měl těch příprav co nejvíce, abych dobře dopadl. Když přišel den soutěže, musel jsem
velice brzy vstávat, abychom stihli bus do Varů. V ten den mi nebylo nejlíp a rozhodně jsem se
necítil na reprezentování školy v chemické soutěži. Když jsme dorazili do školy, ve které se
soutěž konala, tak jsem byl překvapen. Škola byla vybavena úžasnými laboratořemi, v jedné z
nich jsme poté i pracovali. Když jsme dostali zadání a pomůcky, vůbec jsem nevěděl, co jsem to
dostal. Pyknometr, věc kterou jsem nikdy předtím neviděl. Nějak jsem se dopracoval k
výsledku, ale dobrý pocit jsem z toho neměl. Skončil jsem na 25. místě ze 30. Byl jsem rád, že
nejsem poslední, na druhou stranu výsledek mohl být lepší, ale i tak beru jako úspěch, že jsem
se dostal až takhle daleko.
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