
VběIotínské škole slavili žáciDenZemé několika akcemi
Každý Ťok se naŠe škola

zabývá Dnem Zemé' kromě
tladičnÍho sbéru papiru při'
pŤavujÍ Žáci a učitelé nejruz
nějšÍ aktivity. I,etoŠni n€by.
Iy jen v duchu Eojektového
vyuéování jako v minulosti'
ale kaŽdá třÍda si méla pro.
gram připŤavit a zrealiovat
sama, buď v nékolika v!'učo'
vacich hodinách' nebo v ce'
]odennÍmprogmmu.

PřvňáČci ,áhájili D€n Ze
mě povÍdáním o jejím svát-
ku' jakjí Člověk může ublíŽit
a jak jÍ lze pomoci. Pak ve
skupinách vytvářeli sběmý
dvůr, kontejnery na tŤÍděný
odpad' skládku a Zemi
modrou planetu s lidmi Ťůz.
ných ras, rostlinami a Živo.
Čic'hy.

záci 2' třídy nejprve bese-
dovali o ochraně životnÍho
prostiedí' o práci ekoloeú' o
tom, ja} sami mohou pomoci
přÍŤodé' Pak plnili zábavné a
poučné úkoly' kvízy, kříŽov
ky. Poté se přakticky zapoj ili
do vyčiŠtění okoli Školy od
odpadků' samozř€jmě \'yba
veni ochrannými rukavice
miasběŤnýmikleŠtěmi'

Třetí tiidu dosta]i na sta.
rosti deváťáci' připravi]i s€
svou třídní učit€lkou nej.

ruznějŠi aldivity a \Ťzkouše'
li si zÍoveň funkci učitele'
VyuŽili ta} pre7'eitace za
měŤ€né na třidění odpadu' ve
skupinách vyráběli s dětmi
vaz by z přiŤodnin' NechytÉ-
ly ani hry, při nichŽ vyuŽili i
vrŠky z PET lahvÍ'

ctvrtá třÍda zvolila pozná.
vacÍ výlet s přocházkou jamÍ
přÍrodou' Na svém putovánÍ
děti proŠly naučnou stezku
HůŤka' zastavily se u sochy
sv. Jana Nepomuckého, u
zŤíceniny hladu svrčov vy.
sl€chly pověst o svrčovském
pánu a u plopasti měly štéstÍ
na setkánÍ s potápěči' kteŤÍ
se chystali k jejimu dďšímu
prúzkumu. V TeplicÍch pak
naŠly Galašúv pramen a
ochutnďy jeho léčivou vodu.

Pátí třÍda zvolila výIet do
ostŤa\ry, aby svým fandénim
podpořila druŽstvo našich
hŤáČů ve street hokeji' To si
jelo poměřit své sÍly s bráči
iiných škol do cEz arény'
PřestoŽe páťáci povzbuzovali
z plných plic, naši tJorci pŤo.
hŤáli se vsetinem 0 : 6.

ŠesLá třída se vydala vla.
kem na dějepisné přÍŤodo.
vědnou exkrtrŽi do malebné-
ho městečka střamberku'
Kromě naleziště kosterních

zbytků Človéka' neandrtál
ského jeskyně sipky na vá
pencovém vrchu Kotouč
absolvovali šesťáci naučnou
stezku lemovanou sochami
L. Janáčka, B. smetany a sv.
Václava' Névynechali ani
stramb€rskou tŤúbu a cestou
sledovďi lidové Íoubené
stavby valaŠska' jež jsou
součástí městské památkové

sHmá třída se vydala na
laaunu za Bělotinem, přÍmo
v teÉnu u nedávno vybudo.

vaných řybníků sedmáky
čekala beseda s panem sta.
Ťostou o významu vody v
krajiné a zamýšleném budo.
váni poldlu jako záchytů
přívalové vody' Pan vítek
seznámil děti se vznikem
rybnÍků, chovem ryb a
kachen, ale také s myslivostÍ'
norovánim. Děti mj. ,jistily,
Že jedním z prcdátorů ohro.
Žujícím zvěřje i člověk' Nej.
zajímavější pro ně bylo se.
tkání s divokými přasaty'
liŠkou' kachnami a bobříky.

Panu vitkovi dékujeme ,á
besedu i teplýčaj' který nám
v chladném počasÍ přišel
vhod. odpoledne se jeŠté
sedmáci zabývali tiiděnim
odpadů a na základě ziska'
ných infořmaci pak vypra
covali prcjekt.

osmá tiida se zabývala
většinu dne zdravou výŽivou
a sEávila čas v prostorách
cvičné kuchyně- Z vlastno-
ručně \'yŤob€ných těst obo-
hacených oŤechy' ovesnými
vlďkami' kokosem' ruzný'
mi semÍnky a kořenim pekli
různé c|ruhy chutných suše
nek. ZláŤoveň si zopakovali
tf iděnÍ odpadového materiá
lu v kuchyni. Dalši část je.
.jich pŤáce tvořilo elektro
nické mapování cHKo o1o
mouckého kraje' Na výsled'
ky jejich projektu se můžete
podÍvatnaRsnašiškoly.

Pozadu nezůstala ani
školni druŽina, která odpo
ledne vyrobila strom země'
na nějŽ mohou v průběhu
dubna děti umísťovat přánÍ k
jejím narczeninám.

snad i letoŠni Den země
přivedl déti k zamyšlenl' co
j€ pro ni a naŠi budoucnost
důleŽité'
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