Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice
Žáci naší školy, kteří navštěvují keramický kroužek České tábornické unie – Záskalák Liteň
pod vedením Jany Krtkové, získali Čestné uznání za kolektivní práci Chemická laboratoř v 47.
ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. Dětem gratulujeme!!!
Tato výstava byla založena již v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce
Lidice, zavražděných německými nacisty. Tato původně národní výstava se stala v roce 1973
výstavou mezinárodní. V roce 2018 získala výstava významné ocenění Gratias agit (dříve Cena
Jana Masaryka Gratias agit) od ministra zahraničních věcí České republiky za šíření dobrého
jména České republiky v zahraničí.
V roce 2019 uplyne 150 let od chvíle, kdy světlo světa spatřila Mendělejevova periodická
soustava prvků, jeden z pilířů moderní chemie. Ve spolupráci s UNESCO proto bylo pro letošní
ročník vybráno téma, které nás provází doslova na každém kroku – Chemie.
V letošním roce bylo celkem zasláno 15 336 prací ze 70 zemí světa. Oceněno bylo 1 179
prací. Z toho je necelých 1000 oceněných prací vystaveno v Památníku Lidice a přibližně 200
prací v Národním technickém muzeu.
28. 5. 2019 se konala vernisáž na obou místech. Hlavní vernisáž se konala v Lidické galerii,
kde děti dostaly medaile od zástupců ministerstev, která převzala nad soutěží záštitu. Ani my
jsme zde nemohli chybět. Vyzvedli jsme si Čestné uznání, prohlédli jsme si výstavu, našli naši
Chemickou laboratoř a zúčastnili se zábavného vzdělávacího programu s tématikou chemie na
zahradě Lidické galerie. Doprovodný program připravilo pro děti Národní technické muzeum,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Techmania Science Center. Jednalo se o různé
experimenty, rébusy, hlavolamy a kouzla. Kolem druhé hodiny jsme se přesunuli historickými
autobusy do Prahy. V Národním technickém muzeu děti přivítali zástupci NTM a byla
slavnostně zahájena druhá část výstavy. Děti si prohlédly expozice, vychutnaly si skvělý raut a
jelo se domů. I když celý den propršel, nám to náladu nezkazilo. Radovali jsme se z velkého
úspěchu a už nyní přemýšlíme, co skvělého vyrobíme příští rok na téma – Krajina.
(Dagmar Karlová)

