Den Země 2016
Ústředním tématem letošního Dne Země byli dravci, sovy a třídění odpadu.
Nejdříve se žáci zúčastnili velmi
zajímavého a zábavného výukového
programu s výkladem o životě sov
a dravců, který proběhl na místním
fotbalovém hřišti. V první části se žáci
do programu zapojili aktivně. Pozorně poslouchali výklad, z nově
nabytých poznatků byli přezkoušeni a ti nejpohotovější získali
odměnu v podobě příletu dravce na
ruku. Ani ostatní nepřišli zkrátka, protože si mohli
některé dravce pohladit. V druhé části programu žáci
sledovali výjimečné letecké schopnosti dravců s ukázkou
imitace lovu.
Poté se všichni vrátili zpátky do školy, kde byli rozděleni do
12 družstev. V těchto družstvech žáci plnili různé úkoly na
stanovištích a za jejich splnění získávali drahocenné body. Na
prvním stanovišti skládali puzzle s obrázky ptáků, které
museli po složení poznat. Na druhém
stanovišti probíhalo třídění odpadů. Na dalším stanovišti
vyškrtávali v osmisměrce slova týkající se života ptáků.
Následovaly ekoaktivity, kdy žáci pantomimou, kreslením nebo
popisem vyjadřovali slova s ekologickou tématikou. Jiná stanoviště
propojovala téma ptáků s českým jazykem. Děti hledaly názvy ptáků schované ve
větách, doplňovaly přísloví a přirovnání se zvířaty,
zopakovaly si morseovku a přiřazovaly pojmy myslivecké
mluvy z okruhu sokolnictví k obrázkům. Velké nervy žáci
prožili při disciplíně „snášení
vajec“, kdy házeli plastová vajíčka
do „hnízda“ s různě obodovanými částmi. Bohužel jedna
z částí byl bankrot, kdy často přicházeli těsně před
skončením časového limitu o všechny naházené body.
Také si lámali hlavy nad ptačím hlavolamem, vyhledávali informace o recyklaci,
luštili křížovku z historie odpadů.

Nakonec byly všechny body sečteny a bylo určeno pořadí vítězů:
1. místo získalo družstvo č. 1 ve složení: Jan Hampl, Sára Linhartová, Lucie
Jedelská, Tereza Maderová, Jindřich Lang, Magdaléna Suchá, Klára
Blahutová, Michaela Hrabalová, Vojtěch Linhart a Alena Langová
2. místo získalo družstvo č. 12 ve složení: Alexandra Linhartová, Natálie
Holinková, Miroslav Kutal, Lucie Skácelová, Kateřina Polášková, Šimon
Škrabal, Klára Krumpová, Pavel Kubíček a Eva Kutalová
3. místo získalo družstvo č. 5 ve složení: Jan Vlček, Veronika Drábková,
Lenka Purová, Zuzana Langová, Martin Vaňourek, Sára Palmanová, Jakub
Lamr, Tereza Nováková, Marek Skácel, Erik Habich
Gratuluji a také děkuji deváťákům a osmákům za pomoc při organizaci.
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