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Den Země – 21. 4. 2017 
 

    Dne 21. 4. 2017 se na naší škole konal Den Země. Kvůli letošnímu 

studenému počasí se musely činnosti vhodné pro pobyt venku přizpůsobit 

stísněnějším podmínkám ve školní budově. Náročnější byla organizace akce, 

ale díky přispění všech pedagogů i ostatních pracovníků ve škole proběhlo vše 

podle plánu. 

 Pro všechny děti z I. a II. stupně připravili žáci 9. ročníku přírodovědně 

zaměřené hry, poznávačky, kvízy a soutěže. Zde jsou postřehy některých 

našich žáků: 

  

      My, žáci 9. ročníku, jsme se rozdělili po jednom nebo po dvou a byli jsme na různých 

stanovištích. Ostatní žáci přicházeli za námi. Každých 15 minut k nám přišla 

jiná skupina dětí z první až osmé třídy. Našlo se pár výjimek, které neustále 

musely něco dělat, ale jinak všechno proběhlo v pohodě a spolupráce byla 

dobrá. Dětem dělalo problém rozeznat ryzce od lišek a klouzka od hříbka. Byla 

to celkem sranda, když děti řekly místo klouzek klužák nebo holubinka duhová. 

Občas také něco nevěděly, ale s naší dopomocí to uhádly. Převážně jsme se 

ptaly na věci, které by už měl umět každý. Občas někdo vykřikl, i když jsme 

řekly, ať se hlásí a my vyvoláváme. Bylo to super. Někteří zlobili, ale vedoucí 

skupin si je uklidnili. Tento Den Země se podle mého opravdu povedl.  (za žáky  

9. tř.: Kateřina Jílková, Veronika Drábková, Klára Hanzlíková, Diana 

Vejvodová, Lenka Spoustová)  

 

     Den Země se nám moc líbil. Planety a Sluneční soustava bylo pouze jedno ze stanovišť, kde 

jsme se dozvěděli plno zajímavostí. Ti mladší se něčemu novému přiučili a starší si to aspoň 

procvičili.  

 (Karel Mrázek – 7. třída) 

 

     Vedoucími naší skupiny byli Jakub Slavík a Aneta Polívková. Vedoucí 

našeho týmu nám řekl, že jsme super skupina – a byla to pravda. Líbilo se mi 

na všech stanovištích, nejvíce v páté třídě (zvířata anglicky) a v učebně 

fyziky a chemie.                  (Veronika Košanová – 6. třída) 

 

     Plnili jsme úkoly v 10 třídách. Šli jsme s Monikou Dvořákovou a 

Zdeňkem Dvořákem z osmičky. Hádali jsme ryby, naše i cizokrajná zvířata, 

říkali si zajímavosti o České republice a o houbách. Den se mi moc líbil a 

doufám, že se Den Země uskuteční i příští rok.       (Tomáš Pliska – 6. třída) 

 

      Postřehy z 5. třídy: den se líbil, největší úspěch měla učebna chemie. 

Zásadní negativa žádná. 

      Byl to krásný den, mohl by se opakovat častěji.                                     (David Dočekal – 4. třída)  
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Našimi vedoucími byli Sam a Ondřej. Deváťáci měli připravená hezká stanoviště. Měli jsme 

samé jedničky. Moc se mi to líbilo.                                                            (Anna Viktorová – 3. třída) 

 

      Připravenost a provedení jednotlivých soutěží hodnotila soutěžní družstva se svými 

vedoucími z osmičky. Největší úspěch sklidila technika, pokusy a hádanky v odborné učebně fyziky 

a chemie (slovem provázel David Lam) a stanoviště s anglickými názvy zvířat, kde s přehledem a 

úsměvem vše zvládla Zuzana Famfulová. 

 

     A naši nejmenší? Jako upomínku na Den Země si odnášeli medaile, které jim zhotovily 

děti z kroužku keramiky pod vedením p. uč. Hrdinové.  

 

 Mgr. Jana Malečová 

 

    

 
                                                                                                   


