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Den Země u nás není pouze 22. dubna – 22. 4. 2015 
 

      V dubnu na mirovické škole probíhají akce, které mají zvýšit povědomí žáků o ochraně životního 
prostředí.  Jarní sluníčko vybízí k vycházkám do přírody, přípravy velikonočních svátků jsou spojeny 
s výtvarnými pracemi, školní pozemek a okolí školy potřebují uklidit, záhonky a skleník upravit a osít. 
Pod vedením svých učitelů a ve spolupráci s panem školníkem Rudolfem Vejšickým žáci pracují podle svých 
sil a více či méně ochotně. Všichni brzy vidí konkrétní výsledky svého snažení. Trávníky se zazelenají, jarní 
květiny i některé stromy kvetou, nepořádek rychle mizí. Poučený člověk dbá na to, aby výsledky jeho snažení 
byly pokud možno trvalé.  

Pro žáky 1. až 9. ročníku je určen bezplatný vzdělávací program Tonda Obal na cestách pořádaný 
společností EKO-KOM. Využili jsme nabídky této vzdělávací instituce a pozvali dva lektory, kteří zajímavou a 
poutavou formou připomněli žákům proč a jak nejlépe třídit nejrůznější obaly a odpady z domácnosti. Tato 
beseda proběhla v úterý 14. dubna.  

Odpadky třídíme i ve škole. Žáci by měli vědět, co patří do koše na papír, co do koše na plasty. O sběr 
víček z PET lahví se stará paní učitelka Romana Ladická, sběr hliníku si vzala na starost paní učitelka Jana 
Levíčková. Ubylo poházených obalů kolem školy, vždyť kontejnery jsou nedaleko. Třídní učitelé seznámili 
žáky s informací pana Zdeňka Bárty, starosty města Mirovice, určené obyvatelům Mirovic a přilehlých 
místních částí: Jak u nás v Mirovicích třídíme odpad?  
      Ve středu 15. dubna děti z mateřské školy navštívily Záchrannou stanici živočichů Makov u Písku 
(http://www.makov.cz/). Ve čtvrtek 16. dubna pak žáci 7., 8. a S třídy se svými třídními učitelkami využili 
nabídku Jihočeské univerzity – Fakulty rybářství a ochrany vod k návštěvě genetického rybářského centra 
ve Vodňanech.  Poděkování patří městu Mirovice, které zaplatilo dopravu autobusem na obě uvedené akce. 
      V naší škole není Den Země pouze 22. dubna, kdy si ho připomíná celý svět, ale neokázale si ho 
připomínáme svou každodenní prací. Vždyť chránit přírodu je totéž jako starat se o své nejbližší.  Mnoho 
moudrých lidí před námi dospělo k poznání, že Země je naše matka. 
  Krásné jaro všem!                                                                                                    Zapsala Jana Malečová,  

koordinátorka enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


