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Vážení čtenáři,
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vulgární a zjevněnepravdivé. V případěpochybností
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Vyzkoušeli si dýchání v masce
V e čtvrtek dne 12. dubna

proběhl na ZŠ s RVMPP
Buzulucká Teplice Den s

Integrovaným záchranným
systémem. Celé dopoledne od-
startovalo oddělení pořádkové
policie ukázkou práce psovoda,
který žákům předvedl výcvik
služebních psů a zadržení pa-
chatele. Poté byli žáci I. stupně
rozděleni do menších skupin a
postupně procházeli jednotlivá
stanoviště záchranných složek,
kde se seznamovali s jejich
prací a používanými pomůc-
kami.
U hasičů si žáci vyzkoušeli

dýchání v masce a potěžkali si
nůžky, které slouží k vystřihá-
vání zaklíněných osob ve vo-
zidle při dopravní nehodě. Zá-
chranná služba umožnila žá-
kům prohlídku vnitřního vy-
bavení sanitního vozu, ukázala
jim, jak funguje defibrilace.
Studentky Vyšší zdravotnické
školy z Ústí nad Labem před-
vedly resuscitaci na několika

figurínách, oživování si mohli
všichni žáci také vyzkoušet
sami. Policisté z Oddělení sil-

ničního dohledu žáky obezná-
mili s plně vybaveným poli-
cejním speciálem: Škoda Su-

perb, určeného k
měření rychlosti.
Veliký zájem byl o
policejní motorku
BMW, zastavovací pás či střel-
né zbraně. Celé dopoledne
strávil na Buzulce také koor-
dinátor samostatného odděle-
ní Ministerstva dopravy BESIP
pan Jan Pechout. Ten našim
žákům v krátkém videu připo-
mněl povinnou výbavu jízdní-
ho kola. V průběhu celé akce
panovala v areálu školy pozi-
tivní atmosféra, děti byly zví-
davé, zvědavé a hlavně ze
všech ukázek nadšené. Co víc
si přát? Snad jen to, abychom
potřebovali jednotlivé složky
IZS co nejméně a všechny naše
cesty jsme zvládli všichni bez
nehod. Závěrem bychom rádi
poděkovali žákům, učitelům a
především pracovníkům všech
záchranných složek za bravur-
ní zvládnutí celého dne.

Hana Vojtíšková,
vychovatelka školní družiny

DEN s Integrovaným záchranným systémem.F: archiv

Studenti objevovali „tajemné mořské hlubiny“

V e dnech 10. a 11. dubna
2017 se studenti z 5.E z
Gymnázia Teplice spolu

s německými žáky z osmé tří-
dy z Gymnázia Coswig účast-
nili projektu „Tajemné mořské
hlubiny“, financovaného ze
Společného fondu malých
projektů Euroregionu Labe.

Projektoví partneři –
Umweltzentrum Dresden a
Gymnázium Teplice – pro ně
společně připravili a realizovali
dvoudenní workshopy na pří-
rodovědné a umělecké téma.
Workshopu se vždy zúčastnila
jedna česká a jedna saská tří-
da, které se ještě rozdělily.
Jedna polovina jela autobusem
do sousední země a druhá po-
lovina zůstala ve své lokalitě.
Druhý den se obě poloviny tříd

prostřídaly, takže
všichni školáci
prožili jeden den v
Čechách a jeden den v Sasku.
Všechny aktivity proběhly
dvoujazyčně. Projektové dny,
které se konaly na Gymnáziu
Teplice i v laboratoři podniku
Vodovody a kanalizace v Dráž-
ďanech, byly zaměřené na té-
ma „voda“. Tématu se žáci vě-
novali nejen z pohledu škol-
ních předmětů biologie a fyzi-
ka, ale také navštívili Biopark i
Zoopark Gymnázia Teplice.
Při výtvarné výchově se za-

měřili na vodní démony, které
ovlivňují životní prostředí.
Součástí akce byly také česko-
německé seznamovací aktivity.

Ilona Kuboňová,
Gymnázium Teplice

STUDENTI z Gymnázia Teplice se spolu s žáky z Gymnázia
Coswig účastnili projektu „Tajemné mořské hlubiny“. F: archiv
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