Návštěva Ostroje a Střední školy technické – projekt OKAP
Dne 18. 10. se 8. třída společně s žáky z 9. třídy z Hradce nad Moravicí vydala na prohlídku
Střední školy technické a firmy Ostroj v Opavě v rámci projektu OKAP.
Na exkurzi jsme jeli už ráno v 8 hodin autobusem a jeli s námi pan učitel Čech a paní učitelka
Wagnerová (kterým děkujeme za to, že to s námi zvládli). Když jsme dojeli do Opavy,
žáci z Hradce n. Moravicí šli nejprve do firmy Ostroj a my, žáci z Březové, na střední školu
„Kolofík“. Ve škole nás nejdříve čekala prezentace a lehké občerstvení. Zde nás tamní paní
učitelka a pan učitel seznámili se školou. Dozvěděli jsme se, jaké jsou na „Kolofíku“
učební obory, jaké žáci provozují aktivity, jaké škola provozuje akce a soutěže nebo s jakými
firmami škola spolupracuje.
Po prezentaci jsme se šli podívat na stroje. Při prohlídce jsme potkali bývalé žáky ZŠ Březové.
Prohlídka strojů byla velice zajímavá. Seznámili jsme se zde se soustruhy (stroje, které dělají
pouze rotační pohyb) a s frézami (stroje, které dělají pouze hranatý pohyb). Dále jsme zjistili,
co jsou to CNC stroje (stroje řízené počítačem) a jak se s nimi pracuje. Někteří z nás si odtud
odnesli hliníkové vizitky a obrázky, které CNC stroje vyrobily.
Poté naše exkurze pokračovala do firmy Ostroj. Hned na začátku jsme dostali bezpečnostní
helmy. V Ostroji nás jako první čekal krátký propagační a informační film, kde jsme se
dozvěděli např., kdy Ostroj vznikl. Paní, která nás celým Ostrojem prováděla, nám potom
dávala otázky, takže si pár z nás odneslo náramky a všichni jsme dostali lízátko. Pak jsme se
vydali na prohlídku firmy. Celkem jsme se podívali do čtyř částí velkého komplexu. Viděli jsme
zde, jak velké stroje pracují se železem a také jsme se ptali na zvídavé dotazy.
Když jsme ukončili prohlídku v Ostroji, jeli jsme zpátky do „Kolofíku“, kde jsme společně s žáky
z Hradce dostali výborný oběd v podobě kuřecího řízku s bramborovou kaší. Po obědě nás
čekal ještě krátký program ve formě soutěže. Soutěžili žáci z Březové vs. žáci z Hradce.
V počítačovém programu jsme vyrobili zlatou cihlu a pak jsme odpovídali na otázky, které se
týkaly matematiky. Soutěž nakonec skončila remízou. Ještě jsme se zeptali na pár dotazů
a dále nás čekala už jen cesta domů.
Tento den jsme si moc užili. Někteří žáci se po tomto dnu rozhodli, že zvolí Střední školu
technickou za svoji budoucí školu. Moc děkujeme kantorům ze střední školy a také firmě
Ostroj za pěknou prohlídku.
Dne 21. 10. 2018 napsala Amálie z 8. třídy.

