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„Minulý pátek jsme navštívili Landek park a Planetárium v Ostravě.
V Landek parku nám pan průvodce ukazoval, jaké měl báňský záchranářský tým
technologie, obleky a co všechno museli záchranáři riskovat pro horníky
v nesnázích.
Nejvíce mě zaujalo prostředí, kde museli cvičit, aby se vůbec dostali do dolů.
Potom jsme fárali do dolů i my asi 4,70 m pod zem.
Byla tam velká zima a na konci prohlídky nám pan průvodce ještě zhasnul světlo na
10 sekund, abychom poznali, jaké to je, když v dolech vypadly pojistky.
Dolů jsme fárali výtahem, nazpět jsme vyšli únikovým východem. Některé děti se
projely i důlním vláčkem.
Potom jsme přejeli autobusem do planetária.“ Julie Filipová:

Další postřehy a zážitky dětí:
V Landek parku jsme chvíli čekali ve frontě, ale to nevadilo, protože jsme měli
všichni hlad, tak jsme se alespoň nasvačili.
Dověděli jsme se, že horníci měli také 8 hodinovou pracovní dobu, anebo že
v dolech byly požáry a jiné katastrofy.
V planetáriu jsme si mohli spoustu věcí zkusit – např. skákat na Měsíci, točit
zeměkoulí, … film o vesmíru a planetách byl taky „boží“. Veronika Žárská
Povídali nám, jak se v té době těžilo uhlí. Radim
Pan průvodce nám říkal, jak je práce horníků těžká. V planetáriu jsme zkoušeli
udělat zemětřesení, tsunami a řídit vozítko na Marsu. Tereza
Vyzkoušeli jsme si trénink nebo-li opičí dráhu záchranářů… Potom mě bolela
hlava, protože jsem se do trubek švihla asi 5x, a to jsme prolézali jen dvě kola.
V planetáriu jsme si povídali o gravitaci a sluneční soustavě. Maddie
Opičí dráha byla vážně skvělá. Eliška M.

Zaujalo mě, kolik horníků je zapsaných na stěně, protože uhynuli při tom, jak těžili
uhlí…
Tento den jsem si moc užila. Adriana
Zaujala mě šatna a figury horníků… V planetáriu mě zaujal meteorit. Ondřej
Do práce v dolech chodili horníci i 1 hodinu a 30 minut tam i zpátky.
Cesta autobusem byla báječná a fantastická. Petr
V Landek parku jsem si koupil uhlí a v planetáriu obrázek se zeměkoulí… Slyšeli
jsme o Zemi, Slunci, Neptunu a tak… Samuel P.
V kině, které bylo na stropě, tam byla taky sranda. Jakub
Viděli jsme „báňské muže“. Veronika Žůrková
Byli jsme v muzeu „bájských záchranářů“. Kristýna
Prolézali jsme opičí dráhou, …byla jsem tam velitelka. Klára

