Jak exkurzi zhodnotili deváťáci?
Původně jsem čekal, že bude otrava se na výletě učit, ale musím uznat, že když jsme dělali ten
projekt, byla to zábava a hlavně si z toho výletu vše pamatuji. Nejvíce se mi líbilo, že jsme se
dozvěděli spoustu nových věcí, které jsme předtím nevěděli. Třeba to, že solární elektrárna
funguje nejlépe při 20 °C, při vyšší teplotě nefunguje už tak dobře.
Nejvíce mě překvapilo a potěšilo, že jsem mohl být svědkem, jak vodní turbíny vyrábějí
elektřinu.
Středeční exkurze mě bavila, přestože to byl výlet spojený s učivem. Bylo to opět něco
nového a navíc jsem si to užil. Dozvěděl jsem se toho hodně o větrné energii, což mě hodně
zajímalo. A nejlepší na tom byla spolupráce v našem týmu, všichni byli ochotní někomu
pomoci. Celý den jsem si užil a načerpal nové zkušenosti a znalosti.
Jsem rád, že jsme se spojili s osmou třídou, protože jsem se začal bavit s novými lidmi. Celý
den jsem si užil.
Výlet se mi velmi líbil, jelikož to nebyl ledajaký výlet a mohli jsme se dozvědět spoustu věcí,
které nám do života něco dají. Potěšila mě i procházka po Hradci, na kterou jsem se nejméně
těšil, ale bylo nádherně a všichni byli pohlceni pozitivní náladou, bylo to fajn. Když jsme
dorazili na Hučák, čekala nás přednáška v jejich kině, která byla fajn, protože jsem se
dozvěděl, co bude s energií do budoucna, a to mě potěšilo.
Líbilo se mi, že jsem měla dobrou a spolehlivou skupinu. Vždy jsme si navzájem pomáhali,
když jsme nestíhali. Práce s osmáky mě bavila. Každý splnil to, co měl + něco navíc. U
společných fotek jsme se zasmáli, protože jsme museli polovinu smazat a vyfotit je znova. Za
mě jsme práci odvedli dobře.
Líbilo se mi video o obnovitelných zdrojích, jenom mi trochu vadilo, že o mém tématu tam
moc neměli, ale zase chápu, že se toto odvětví akorát objevuje a není moc známé.
Nejvíce mě bavila práce ve skupinkách, byla sranda a navíc jsme se více poznali s osmáky.
Líbilo se mi, že jsme se mohli pana průvodce zeptat. Myslím si, že jsme si toho více
zapamatovali, protože jsme museli více dávat pozor a dělat si poznámky, abychom mohli
zpracovat projekt. Líbilo se mi, že jsme projekt dělali ve skupinách a navzájem si pomáhali.

