Účastníci soutěže Život a chemie navštívili Dezu
Ve školním roce 2012/2013 organizuje ISŠ-COP
Valašské Meziříčí ve spolupráci s firmami DEZA,
a. s. a CS Cabot, spol. s r.o. soutěž pro žáky
8. a 9. tříd základních škol „Život a chemie“.
Tématem prvního ročníku této soutěže je voda.
Cílem je posílit vědomí žáků, rodičů a veřejnosti v oblasti chemie, v oblasti bezpečnosti
chemických provozů ve firmách DEZA, a. s. a CS
Cabot, spol. s r. o., zdůraznit ekologický aspekt ve
výchově a seznámit se s chemií zábavnou formou
na půdě školy a firmy.
Soutěž probíhá od začátku října 2012 do konce
dubna 2013 a skládá se celkem ze čtyř oblastí:
základní školy, ISŠ-COP, rodiče a firmy. Žáci
v průběhu školního roku získávají v jednotlivých
oblastech kredity, po jejichž sečtení bude znám
vítěz, a to jak z řad jednotlivců, tak z řad zapojených škol.
Oblast firmy umožňuje žákům v rámci exkurzí
seznámit se s takovými provozy zmíněných
firem, kde se voda nějakým způsobem využívá či
zpracovává, např. teplárna, chemická či biologická čistírna odpadních vod apod. Exkurze se žáci
mohou zúčastnit jak v rámci výuky s učiteli, tak
i v odpoledních hodinách spolu s rodiči.
Jedné z takových exkurzí se zúčastnili dne
15. února i žáci základních škol z Valašské Polanky
a z Loučky. Prohlédli si, jak se v Deze čistí voda.
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Účastníci exkurze se seznámili s procesem čištění odpadních vod.

Exkurze pro žáky základních škol z Valašské Polanky
a Loučky začala v půl desáté.

Žáky přivítal tiskový mluvčí DEZA, a. s.
Jaroslav Obermajer.

Technolog provozu vodního hospodářství Bohumil Hofman
vysvětlil postupy používané k čištění odpadních vod.

Žáci se mohli podívat do komory pro spalování
koncových plynů.

Biologické čištění odpadních vod je další z používaných
technologií čištění.

Žáci i loučská paní učitelka si prohlédli elektroflotační
čištění před biologickou čistírnou odpadních vod.

V chemické úpravně vody se upravuje říční voda
z Bečvy pro napájení parních kotlů.

Výklad Bohumila Hofmana všechny zaujal, pozorně
naslouchala i paní učitelka z Valašské Polanky.

Na exkurzi si žáci rozšířili obzory v jim dosud neznámé
oblasti a odcházeli plni nových informací.

