V úterý 17. června jsme opět zavítali do Plaského gymnázia. Autobus, který byl zdarma, nás dovezl až na místo a my jsme se rozdělili na skupiny a každý se vydal na jiný workshop. Tentokrát bylo na výběr ze tří okruhů a to Chemie, Fyzika a Robotika. Nemohu posoudit, jak to probíhalo na Fyzice a Robotice, ale podle ohlasů ostatních si to všichni náležitě užili a vyzkoušeli si nové věci, které doposud nevyzkoušeli. Chemický workshop se vydařil opět báječně. Začátkem jsme byli krátce poučeni o bezpečnosti v laboratoři, ale opravdu jen krátce, a tak jsme neměli možnost se nudit. Poté už pokračovaly pokusy, které všichni s nadšením ocenili, neboť jsme měli možnost pozorovat, co se děje s určitými prvky, nebo to, co vznikne z úplně obyčejných věcí, které máme každý z nás doma. Zajímavý byl například pokus se slinami, kdy jsme museli plivat do zkumavek. I když jsme nebyli zrovna nadšení z toho, že někdo kouká na to, jak naše sliny stékají po zkumavce, pokus se nám velice líbil. Vypůjčili jsme si i laboratorní pláště a na ruce navlékli rukavice, a tak jsme si alespoň chvilku připadali důležitě, jako nějací vědci. Díky workshopu si každý z nás osvojil laboratorní nářadí a naučil se s ním lépe pracovat. Poznali jsme také to, jak jednoduché je v chemii něco přebarvit a byli jsme z toho unešeni. Troufám si říct, že největší ohlas měl pokus se svítící, lávovou lampou. I když byl efekt jen chvilkový, byl to neskutečný zážitek, mnohem lepší než lávová lampa, kterou seženete v každém druhém obchodě. Další ze zajímavých pokusů paní profesorka pojmenovala "Jak sbalit holku" a naopak "Jak se jí zbavit". Myslím si, že názvy byly geniální a díky nim, jsme si toho zapamatovali mnohem více. Pokus se šampusem nebo s přetékající skleničkou se nám všem moc líbil. Svačina se tentokrát nekonala, ale nikoho to nemrzelo, neboť ten kdo měl chuť s radostí využil školní bufet a automat. Přestávka byla docela dlouhá a tak jsme měli dost času se pořádně najíst a připravit na konec workshopu. Opět jsme dostali blok na psaní a propisku, kterou teď ve škole všichni využíváme. Workshopy v Plasích jsou báječným nápadem jak pro ty, kteří se zajímají o fyziku nebo chemii, tak i pro ty, kteří učení zrovna moc nemusí, neboť získávají informace zábavnou formou. Všichni jsme byli moc rádi, že jsme měli tu možnost se do Plas podívat a vyzkoušet si něco nového.
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