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PROJEKT CESTA ZA POZNÁNÍM UHLÍ
ANEB UHELNÁ MATURITA
24.10.2017 - Most
Uhelná maturita na Mostecku probíhá již třetím rokem. V letošním roce se jednalo
o studenty VOŠ, SPGŠ a OA Most, konkrétně Pedagogické lyceum. Dne 24. 10. 2017 byla
maturita úspěšně ukončena.
Cílem projektu je zvýšit vědomosti studentů středních škol na Mostecku o uhlí, o historii jeho
vzniku a jeho užití ve prospěch společnosti, o způsobu jeho dobývání, kvalitě, současném
užití, oblasti báňského vyššího vzdělávání, související legislativě apod. Dalším cílem je
prohloubit a zlepšit jejich vztah k nerostnému bohatství České republiky, především pak uhlí.
Pětietapový vzdělávací cyklus připravilo Ekologické centrum Most za finanční podpory
společnosti Vršanská uhelná a.s.
Studenti byli rozděleni do 8 týmů a každý tým si vybral téma zadání, vážící se k uhlí:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Rekultivace jako proces.
Historie těžby uhlí na Mostecku
Těžba uhlí na Mostecku
Historie a současnost užití uhlí
Horník dříve a dnes
Uhlí jako surovina
Těžba uhlí – způsoby těžby
Rekultivace na Mostecku

Každý tým na základě svých poznatků, které všichni členové shromáždili a vyhledali
v průběhu Cesty za poznáním uhlí, ale i z informací a poznatků, které si studenti sami
vyhledali či nastudovali, zpracoval grafickou prezentaci. Před odbornou porotou komisí,
složenou ze zástupců společnosti Vršanská uhelná a.s., pedagogů a vedoucí Ekologického
centra Most pro Krušnohoří a Okresní agrární komory Most pak jednotlivé týmy
prezentovaly formou prezentace výsledky své práce. Komise hodnotila týmovou spolupráci,
věcný obsah, grafické provedení a samozřejmě i způsob prezentace před komisí.
Nejlepším týmem se stal tým č. 4 (ve složení Frélichová Tereza, Holá Karolína, Zemanová Ella,
Škrip Daniel, Gröschelová Nikola) se svou prezentací na téma Historie a současnost užití uhlí.
Jejich úkolem bylo zmapovat způsoby využívání uhlí v blízkém regionu, a to jak historii, tak i
současnost. Měli skvělou prezentaci, vystupování na vysoké úrovni a své téma zpracovali na
výbornou.

Vítězný tým obdržel věcné ceny, které věnovala Vršanská uhelná a.s. a Okresní agrární
komora Most.
Okresní agrární komora Most se na této akci podílela takto:
 vítězný tým obdržel od OAK Most malý dárek
 všichni účastníci – studenti – obdržel od OAK Most propagační materiály – Stolní
kalendáře na rok 2018 – Regionální potraviny Ústeckého kraje 2018, Katalog
regionálních potravin Ústeckého kraje 2014 – 2017.
 ředitelka OAK Most Ludmila Holadová byla v odborné komisi pro hodnocení
soutěžních týmů
 při akci jsme prezentovali tyto regionální potraviny:
o obložené mísy mix, klobásy – Vojtěch Strauss, Most
o špaldové řezy, křehouše, chodské koláče, vícezrnný chléb, banketky –
Pekařství OERTELT, s.r.o., Most
o minizákusky mix – MIPO Market s.r.o. Most
o sušená jablka, chipsy – červená řepa – Severofrukt, a.s. Trávčice
o jablka – ZD Klapý
o limonády – Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o.
o obložená mísa – mix sušených šunek – Chovaneček s.r.o., Litoměřice
Tento projekt znovu potvrdil, že je nutné takovéto akce organizovat.
Projekt byl velmi zajímavý, z prezentace 8 týmů bylo vidět zájem o danou problematiku,
snaha velmi dobře prezentovat týmovou práci, ale také svou školu, předat komisi poznatky a
informace, které touto Cestou za poznáním získali.
Všichni studenti pojali tento projekt velmi vážně, prezentace byly na vysoké úrovni a studenti
byli řádně připraveni.
Pochvala patří Ekologickému centru Most pro Krušnohoří, vedenému Ing. Martinou
Černou, za rozšiřování znalostí studentů a praktických znalostí souvisejících s těžbou uhlí
na Mostecku, kam tento projekt skutečně patří, a dále Vršanské uhelné a.s., která finančně
podpořila tuto vzdělávací akci.
Z této akce vyplývá, jak Okresní agrární komora Most úzce spolupracuje s Ekologickým
centrem pro Krušnohoří, s Pedagogickým lyceem v Mostě (VOŠ, SPGŠ a OA Most) a
s Vršanskou uhelnou a.s.
Rovněž jsme zde provedli prezentaci mosteckého zemědělství, činnosti Okresní agrární
komory Most s Informačním centrem pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje
v souladu s plánem činnosti dle 9.F.e).
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