
Duben 

13. 4. proběhla pedagogická rada vychovatelů. 

13. 4. se někteří žáci zúčastnili hippoterapie. 

20. 4. se konala pedagogická rada učitelů 2. stupně a Prš. 

20. 4. mohli mít z hippoterapie užitek další žáci.  

20. 4. proběhla canisterapie.  

   

22. 4. se některé třídy zúčastnily projektu ke Dni Země s názvem Zachraňme Zemi. 

Tento projekt pořádá Český svaz ochránců přírody. Žáci III. a IV. A se podíleli na 

úklidu okolí školy. Někteří další žáci nakreslili obrázky či napsali básně 

s ekologickou tématikou a ty se poslaly do soutěže. 

Ekobásně  VI.A 
 
David Vařeka 
Ekologie 
 

Co to vůbec je? 
Vkládáme do toho naděje 
a nic se neděje. 
Globální oteplování, 
oceánů stoupání, 
lidi kvůli pokroku 
Zemi drtí do morku. 
Amazonské pralesy se kácí dál, 
kdo by proti tomu cokoli dělal? 
Však ještě je tu naděje - 
zvedněme se! 
Nebojme se a pojďme do boje! 



Kamila Bažová 
Den Země 

 
Pojďme spolu chránit Zemi, 
oblečme si uniformy. 
Vytvořme si skupiny, 
půjdeme třídit odpady. 
Vydáme se do ulic, 
zameteme u silnic. 
Vydáme se do lesů, 
vyčistit krmítka, 
a hajný nám zatleská. 
Den Země je důležitý, 
Tak ho s námi oslavte! 
 
Nela Černohlávková 
Zachraňme Zemi 
 
Odpadky odhazovat nesmíme, 
tím naší Zemi škodíme. 
Odpadky musíme do koše vyhodit, 
aby se mohlo přírodě a zvířátkům spokojeně žít. 
My k tomu ale můžeme přispět tím,  
že budeme ve svém okolí odpadky uklízet. 
Tak zodpovědní buďte a naši Zemi zachraňte! 
 
Kryštof Velek 
Modrá, žlutá, zelená 
 
Modrá, žlutá, zelená 
víme, co to znamená. 
Papír, plasty, sklenice, 
vytřídíme nejvíce. 
 
 
Kryštof Velek 
Ekologie 

 
Ekologie je věda, 
která spát mi nedá. 
Stačí dělat málo jen, 
třídit odpad den co den. 
Jedna věc je jistá, 
Země bude čistá! 
 



 
 

     
 
Adam Hruška 
EKO báseň  
 
Čisté lesy, ty jsou naše,  
oázou jsou pro nás zase. 
Čisté řeky plné ryb,  



kde může být přece líp? 
 
Mějme proto na paměti,  
že ruku musíme vždy k práci míti, 
aby se nám dobře žilo,  
bylo nám vždy v srdci milo.  
 
Příroda je život náš,  
nečekej a tak se snaž!  
 
30. 4. děti ve III.A si poslední dubnový den vyrobily krásné čarodějnice. 

  

 

 



 
Díky daru Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška jsme mohli zakoupit do 
další třídy dotykový displej k presenční i distanční výuce.  
 

 

  

A jaro už láká žáky družiny na školní zahradu. 

 

   

https://svetluska.rozhlas.cz/

