Úvod
Náš projekt, který nese název EKOLOGICKÁ STOPA –
ENERGETICKÉ ZDROJE. Pod vedením pana učitele Pavla
Zosera se všechny projektové dny zaobíraly přírodou. Lépe
řečeno, obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji, které jsou
pro nás, velice důležité. Při tomto projektu jsme získali
mnoho zajímavých informací z prezentací, které jsme měli
vytvořit, každý na svůj obnovitelný či neobnovitelný zdroj
nebo ze samotné praxe, kdy jsme se šli projít k solární
elektrárně do Dolního Podluží. Toto na pohled nezajímavé
téma, jsme za trvání projektu dokázali s pomocí pana učitele
zpestřit a přenést ho do tohoto časopisu.

Přesvědčte se :))).

Obnovitelné zdroje
• Obnovitelné zdroje energie jsou takové zdroje, které se
přirozeně obnovují v průběhu jejich využívání. Jedná se o
energetické toky, které se přirozeně vyskytují v blízkosti
zemského povrchu, a zásoby, které se obnovují alespoň
tak rychle, jak jsou spotřebovávány. V jejich čerpání lze
hypoteticky pokračovat další miliardy let - dokud bude
svítit Slunce.

• Základními obnovitelnými zdroji jsou:
− Sluneční energie

− Větrná energie
− Vodní energie

Sluneční energie


Sluneční energie (sluneční záření,
solární radiace) představuje drtivou
většinu energie, která se na Zemi
nachází a využívá. Vzniká jadernými
přeměnami v nitru Slunce. Vzhledem k
tomu, že vyčerpání zásob vodíku na
Slunci je očekáváno až v řádu miliard
let, je tento zdroj energie označován
jako obnovitelný.

Kdybych shrnul všechny tři projektové dny dohromady,
tak mě všechny tři naučili o zdrojích energie něco
nového, co jsem před tím nevěděl. Jsem rád, že jsem si
vybral tento projekt, když jsem se hlásil, myslel jsem si,
že to bude celkem nuda, ale jak jsem později zjistil tak
to byla opravdu dobrá volba a svého rozhodnutí nelituji.
Já jsem dostal na zpracování sluneční energii, o které
jsem se toho dozvěděl opravdu dost.

Projekt ekologická stopa vedl pan učitel Zoser. Každý měl
za úkol vypracovat si prezentaci na dané téma a poté ho
prezentovat ostatním žákům z projektu. První dva dny
jsme pracovali na prezentacích. Třetí den jsme se šli pěšky
od Biskupského gymnázia Varnsdorf podívat na solární
elektrárnu v Dolním Podluží. Cestou jsme se také zastavili
pře Varnsdorfskou teplárnou, kde se spaluje a dováží uhlí.
A nakonec jsme ještě obešli TOS.

Na tento projekt jsem se přihlásil, protože mě
zajímají různá ekologická témata. Na začátku
mi byl přidělen úkol napsat prezentaci na téma
uhlí, při psaní prezentace jsem se dozvěděl
mnoho nových informací-jako třeba že uhlí
dělíme na čtyři druhy, v jakém období uhlí
vzniklo, jak se těží. Také jsem se ve své práci
zabýval, jaký vliv má uhlí na životní prostředí.

Náš projektový den byl velmi zajímavý. Díky tomuto projektu jsme
měli možnost seznámit se s přírodními zdroji energie. Dostala
jsem za úkol udělat prezentaci o zemním plynu, a tento způsob
úkolu je podle mě nejlepší k zapamatování podstatných informací.
Díky našemu projektu se seznamujeme s tím, co naší Zemi
poškozuje, a všímáme si věcí, které bychom jinak nepovažovali za
zajímavé. Jsem velmi ráda, že jsem se tohoto projektu mohla
zúčastnit. Také jsem si uvědomila, do jak velké míry mohou
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie ovlivnit naše životy.

Projekt mě bavil, zpracovával jsem prezentaci na ropu a
dozvěděl jsem se jednak o ropě plus o energii mnoho nových
věcí, které jsem dosud nevěděl. Myslím si, že tento projekt měl
smysl a jsem rád, že jsem si ho vybral.

Tenhle projekt jsem si vybral ze dvou důvodů. Zaprvé jsem už neměl
možnost přihlásit se na jiný projekt, protože všechny byli zabrané. A
zadruhé protože jsem už na tomto projektu byl i v minulých letech.
Měl jsem za úkol zpracovat Ropu jako neobnovitelný zdroj. Druhý
projektový den jsme prezentovali naše výstupy. Projekt se mi celkově
velmi líbil.

Jsem moc rád, že jsem si vybral projekt
ekologická stopa. Něco nového a
zajímavého jsem se dozvěděl. Uvědomil
jsem si, že ekologie je důležitá věda,
kterou nemůžeme podcenit. Dozvěděl
jsem se nové informace o obnovitelných
a ne obnovitelných zdrojů. Projekt tedy
byl velmi naučný zábavný. A zhodnotil
bych ho velkouuuuuuuu 1. Doufám, že
do budoucna budou podobné projekty.

Projekt mě bavil, naučil jsem se hodně
věcí. Na tento projekt jsem se přihlásil,
protože mě zajímá ekologie. Bylo mi
řečeno, že mám vypracovat prezentaci o
vodě jako energetickém zdroji.
Prezentaci jsem vypracoval a dozvěděl
jsem se hodně zajímavých informací.

