
Letošní Den Země se vydařil 

Po dvouleté pauze způsobené pandemií Covidu, jsme se letos opět mohli zapojit do oslav Dne 

Země. Ty připadají na 22. dubna. Právě v tento den se naše škola se svým okolím změnila 

v jedno velké „mraveniště“, ve kterém všichni přítomní přiložili ruku k dílu.  

Slavilo se totiž prací pro planetu Zemi. Většina aktivit se díky hezkému počasí konala venku,  

a to nejen ve školní zahradě, ale i na území obce a v jejím okolí.  

Žáci druhého stupně se zapojili do celostátního projektu „Ukliďme Česko“ a vyrazili do terénu 

vybaveni pytli a rukavicemi. Během několika hodin se jim povedlo naplnit odpadky desítky 

pytlů. O jejich odvoz se postarala obec Hnojník, za což jí děkujeme. Sbírání odpadků si žáci 

zpestřili účasti ve fotografické a video soutěži.  

Na prvním stupni se vyrábělo. Žáci pracovali s papírem, korkem, barvami a řadou dalších 

materiálů. Do výroby se zapojily i některé třídy druhého stupně. Starší žáci pracovali se dřevem 

na výrobě hmyzích hotelů a se sazenicemi rostlin. Během dopoledne vzniklo množství 

povedených výtvorů určených k prodeji na jarmarku, který doprovodí letošní oslavy Dne 

matek a proběhne 5. května. Výtěžek z akce bude věnován válkou strádající zemi, kde trpí 

nejen lidé, ale i příroda a životní prostředí.  

Zpestřením a odměnou za práci dětí z prvního stupně byl přírodovědný program ve školní 

zahradě, který si pro ně připravili osmáci. Žáci v rámci soutěže o nejlepší tým plnili řadu úkolů  

souvisejících s naučnou zahradní expozicí. 

Nezapomněli jsme ani na náš nejbližší kousek země – školní zahradu. Ta si zasloužila největší 

kus práce. Žáci 6. D a 9. A upravili okrasné záhony, ostříhali keře, dosypali mulčovací kůru, 

vyhrabali trávník a dosadili nové sazenice. 9. B pak pomohla probudit zahradu v  mateřské 

školce a za přítomnosti místních dětí se postarali o úpravu pískoviště, vyvýšených záhonů  

i úpravu zeleně.  

Během dne proběhla také řada zajímavých přednášek. V rámci Mezinárodního roku 

mineralogie pozvala paní učitelka Hovjacká naše sedmáky do světa kamenů  

a jejich prostřednictvím je provedla naší zemí. Pan učitel Khýr seznámil žáky vyšších ročníků 

s ožehavými klimatickými problémy. Informace, které prezentoval vedly všechny zúčastněné 

k hlubšímu zamyšlení a uvědomění si nutnosti změny přístupu lidstva  nejen ke způsobům 

získávání energií.  

Památkou na letošní oslavy bude velký plakát, na který mohli žáci zapisovat svá přání naší 

planetě. A že se jich sešlo!   

Nejen podle přání, ale i podle fotografií a výrazů v tvářích všech zúčastněných bylo jasné, že 

se oslavy Dne Země vydařily.  

Všem účastníkům patří velké poděkování za odvedenou práci. Věřme, že se hřejivý pocit 

z dobře vykonané práce i nabyté vědomosti o problémech Země promítnou 

do odpovědnějšího přístupu našich žáků k životnímu prostředí. 


