GEOGRAFICKÁ
EXKURZE V OLOMOUCI
Dne 5. října 2018 se třída 5. B zúčastnila geografické exkurze, která probíhala v Olomouci. Celou
akci zaštítila Univerzita Palackého v Olomouci (konkrétněji Přírodovědecká fakulta, ještě
konkrétněji Katedra geografie a nejkonkrétněji CIV, což je Centrum pro interdisciplinární terénní
výuku žáků ZŠ a SŠ).
Studenti strávili téměř celý den v centru a přilehlém okolí Olomouce, kde plnili zadané úkoly.
Rozděleni do 4 skupin tak prošli různé části tohoto studentského města. V závěru celého
programu měli za úkol pomocí počítačů (v učebně na PřF UPOL) vytvořit krátkou prezentaci
o svém počínání (včetně fotodokumentace) a seznámit ostatní spolužáky s částmi Olomouce,
které oni nemuseli navštívit.
I díky velmi pěknému počasí se akce povedla na výtečnou a všichni jsme si tento den užili.
Na následujících stránkách se setkáte s dojmy dvou ze čtyř skupinek našich studentů.
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OLOMOUC
Dne 5. 10. 2018 jsme dostali díky naší předrahé matce
třídní možnost poznat Olomouc doslova ze všech stran.
Účelem výletu bylo vyplnit pracovní listy vyrobené UP
Olomouc. Některé otázky byly záludné, avšak naše
geniální skupinka po spojení hlav dohromady vše
bryskně vyřešila. Hlavní pomocí nám byla studentka
Přírodovědné fakulty Zuzka, která nám hned padla do
oka. Velmi sympatická, vtipná a hodná a empatická.
Navštívili jsme s ní celkem 4 místa (původně bylo v plánu
5, avšak burgery a špagety dostaly pochopitelně
přednost), sídliště, centrum, „polovesničku“ a sídliště
u kostela. Výkladově jsme se ze strany pracovních listů
a lidí dozvěděli, jak se v Olomouci krásně žije (kde
uvažovat

o
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a

jaké
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navštívit)

a z druhé strany jsme se od Zuzky dozvěděli, jak je zde studentský život pohodový. Takže
bychom obecně zhodnotili tento den jako velmi úspěšný a užitý a těšíme se na další výlety,
kterých bude do 6. ročníku určitě mnoho.
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Exkurze se nám moc líbila, poznaly jsme různá
zákoutí Olomouce, která bychom normálně
neměly šanci vidět. Navštívili jsme olomoucké
sídliště podobné naší Slezské, dále jsme se
vypravili na samotný kraj Olomouce, který
připomínal spíš vesnici. Lidé byli všude milí
a vstřícní (až na jednoho pána, který nám řekl, že
nám nebude poskytovat žádné informace). Po
městě nás provedl mladý studentík, který byl
zezačátku dost tichý a potom byl vlastně pořád
tichý, ale určitě jsme se mu líbily. Párkrát jsme v
Olomouci zabloudili, protože jsme dostali mapu,
ale díky našemu orientačnímu smyslu, který je
boží, jsme se zvládli dopravit až k Přírodovědecké fakultě, kde jsme si konečně mohli dát
vytoužený oběd v podobě špaget. Celkově tuto zkušenost hodnotíme velice kladně, hlavně díky
pěknému počasí, bez kterého by to asi tak boží nebylo. 😊
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