PROJEKTOVÝ DEN OČMS
V pátek 5. října se konal celoškolní projektový den zaměřený na OČMS (Ochranu člověka při
mimořádných situacích) a dopravní výchovu.
6. a 9. ročník vyrazil na exkurzi do krajského velitelství hasičského záchranného sboru v Českých
Budějovicích. Pro třídy byly nachystány dva programy, v nichž se přibližně po hodině vystřídaly. Jedna třída
si prošla s velitelem hasičů hasičskou techniku, vozy, žáci se mohli obléci do hasičského obleku, podržet si
hydraulické nůžky a jiné speciální vybavení. Žáci také navštívili výcvikové centrum či posilovnu a dozvěděli
se spoustu důležitých informací o práci hasičů. Druhé třídě se mezitím věnovala paní kapitánka Kamila
Mráčková, která využila interaktivní tabule a programů týkajících se OČMS. Všichni žáci se aktivně zapojili
a osvojili si základní postupy chování při mimořádných událostech. Vše proběhlo hladce, žáci byli
pochváleni za vzorné chování a budeme se těšit k hasičům zas někdy příště.
Pro 7. a 8. ročník byl naplánován výlet a exkurze do hydroelektrárny Orlík na řece Vltavě. Během
více než hodinové prohlídky jsme se dozvěděli mnoho informací i zajímavostí o stavbě přehrady a o zdejším
vodním hospodářství. Dále jsme byli seznámeni s historií výstavby elektrárny, s jejím technickým
vybavením a provozem. Část výkladu byla věnována i ničivé povodni v roce 2002, kdy byla elektrárna
zatopena a na dva roky zcela vyřazena z provozu. Na fotografiích jsme se mohli přesvědčit, že životodárná
voda může být i ničivým živlem.
Po úvodním výkladu jsme se ve slušivých helmách vydali k turbíně, přívodnímu potrubí, dílnám
údržby i k řídícímu centru – velínu. Na závěr jsme prošli vnitřkem hráze až k výpustím a mohli jsme tak
pozorovat obrovskou stěnu hráze nad námi.
Velký dík patří našim průvodcům, kteří byli milí a vstřícní. Díky svému dlouholetému působení
v elektrárně měli rozsáhlé znalosti a dokázali odpovídat i na mnohé zvídavé dotazy.
Vysílení náročnou prohlídkou jsme doplnili energii svačinou na břehu Orlické přehrady, která se
nám předvedla v krásném slunečném počasí s nádhernými podzimními barvami.
Exkurze se nám vydařila, žáci zaslouží velkou pochvalu za vzorné chování a zbývá už jen otázka,
kam zase příště za poznáním?

