
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZŠ Zlatá stezka 240 

Ukliďme svět, úklid v okolí školy 
Exkurze do Makova, do lesní obůrky, do IC Stožec 
Ekohrátky 
„Přijďte se podívat, jak proměníme šedivou zeď na barevný obraz...“  

ZŠ Národní 

Fotografická soutěž pro žáky 
Beseda o alternativních zdrojích energie 20.4. od 8,00 h 
Celoškolní projekt Den Země 22.4. 

ZŠ Vodňanská a CEV Dřípatka 

Úklid na ŠPR 
Proč a jak ptáci tak krásně zpívají 22.4. v 19,00 h 
Vítání ptačího zpěvu 25.4. v 8,00 h 

MŠ Prachatice 

Přírodovědné vycházky do okolí Prachatic 
Tématické dny – Barevné kontejnery, Duhový svět, Ukliďme svět 
Exkurze do planetária 

Klub českých turistů 

Pěší výlety s povinnou výbavou „igelitkou“ na sběr odpadků 
Vlakem – 11.4. v 7,34 h do okolí Bavorova 
Autobusem – 18.4. v 8,30 h do okolí Netolic 

Seniorská občanská společnost 

Cvičení a zpěv –  ve vodě, v tělocvičně, v parku, senioři s dětmi 

Klub důchodců 

Ze země do země – 20.4.od 13,30 h naučné odpoledne s hostem 

MěO svazu důchodců 

Vietnam očima prachatických důchodců 22.4. od 14,00 h 

Městská knihovna a ČČK 

Výstava Nový úsměv od 13.4. 

Osadní výbory  

Úklid návsí a veřejných prostranství 
 
 
 
 
 

Den 

Země 

v Prachaticích 

2015 



Výlety s KČT 

  HORNÍ PLANÁ – OLŠINA – ŽLÁBEK – ČERNÁ V POŠUMAVÍ. 

 

Ráno jsme vyjeli vlakem v 8,32 hod a jeli zasněženou krajinou do Horní Plané, kde jsme navštívili rodný dům spisovatele a malíře Adalberta Stiftera. Pojmenovaný je podle 

něho i park se sochou A. Stiftera, odkud byl pěkný výhled do kraje. Na konci parku stojí kostelík Dobrá Voda. Za obcí Horní Planá stával mohutný Stifterův smrk. Nyní jsme 

viděli na jeho místě vysazený smrk nový. Došli jsme do pohraniční vesnice Hodňov s pěkným kostelem a hlavně jeho interiérem /Nejsv. Trojice/, ale s domy na půl 

zbořenými. Dále nás přivítali v RZ Olšina, kde jsme naši návštěvu oznámili předem. Čekali na nás rybí speciality, připravené proutky na pletení pomlázek a perník. zajíce na 

ozdobení. Prostě velikonoce v plném proudu. V pěkném prostředí u rybníku Olšina bylo příjemně, ale naše kroky vedly dále k „Rybářské baště Olšina“, která stojí na hrázi a 

je označena jako kulturní památka, uvnitř je ryb. muzeum. Dále jsme pokračovali neznačenou a bahnitou cestou do Žlábku a po lepší cestě do Černé v Pošumaví. Domů jsme 

se vraceli opět vlakem.   

Celkem: 26 turistů ušlo 17 km. Vedoucí výletu: Jiří Pfeffer 

 

 

Výlet kolem rybníků a řeky Blanice 11.01.2015 

 Pražák – Bavorovské Svobodné Hory – Čichtice – Strunkovice n.Bl. 

 

V sobotu jeli prachatičtí turisté vlakem v 7,30 hod na Pražák, kde začal jejich pochod za krásného slunného dne probouzející se jarní přírodou.  

Z Pražáku jsme vyšli po cyklotrase 1221 kolem rybníků Loviště a Příbramovského, kde stojí bývalý mlýn U Karásků. Dále kolem řeky Blanice jsme došli do obce Vitice, nad 

kterou je vidět vrch s býv. Skočickým hradem. Po kilometru a půl se před námi objevil pěkný rybník Rozboud s chatovou osadou a krásnou hrází, na které jsme se zastavili ke 

krátkému odpočinku. Poté jsme šli kolem řeky Blanice, neznačenou cestou do obce  Bavorovské Svob. Hory a do Čichtic. V Čichticích si prohlédli návesní kostelík, pomník 

padlým a při posezení náhle viděli, jak se obloha rychle zatahuje a v dálce začíná bouřka. Spěchali jsme k žel. zastávce Blanice, kde zůstaly čtyři ženy, které se nejvíc bály 

bouřky. Ostatní věřili, že bouřce utečou a do Strunkovic to stihnou bez pohromy, ale déšť, vítr a bouřka nás cestou dostihla a do restaurace jsme přišli jako vodníci. Počasí 

pokazilo náš plán se sběrem odpadků poblíž Strunkovic, ale musíme konstatovat, že příroda je poměrně čistá.  

Celkem: 32 turistů ušlo 17 km. Vedoucí výletu: Josef Komrska 



 

 

Výlet historickou krajinou Netolicka 18.04.2015 

             Netolice – Žitná – Vitějovice – PT 

 

V sobotu za chladného počasí jsme vyjeli autobusem do Netolic. Vyšli jsme po červené TZ směr nad Podroužkem cestou „historická krajina Netolicka“ k altánu Peklo, kolem 

zaniklé Rožmberské obory. S krásnými výhledy na rybníky Netolicka: Podroužek a Velký Hrbovský rybník.  Cestou jsme prošli kolem farmy s pštrosy a ovcemi do Žitné. V 

Žitné jsme si prohlédli náves s kapličkou Panny Marie a domy sel. baroka č. 1 z roku 1845 a č. 18 z roku 1859 zapsané v seznamu - kulturní památky. Dále jsme pokračovali 

neznačenou cestou s výhledy na šumavské kopce a na obec Vrbice 

do Vitějovic. Před Vitějicemi jsme si prohlédli v lese kapličku se studánkou a chladné počasí s padající drobnou krupičkou nás nasměrovalo do hospody Pod Kostelem s 

pěknými krbovými kamny. Po občerstvení část turistů pokračovala do PT a část jela autobusem. Odházené odpadky jsme našli a posbírali pouze kolem lavičky. Pneumatiku a 

slamník jsme museli nechat, jinak bylo čisto.  

Celkem: 19 turistů ušlo 11 km / 16 km.  Vedoucí výletu: Dagmar Zemková 

 

Den Země měli v prachatické Mateřské škole Česká 

 PRACHATICE - 24. dubna 2015 - 8:42 - Když Zdeněk Svěrák zpívá píseň Chválím tě, Země má, jde člověku mráz po zádech. Pro její krásu, pro 

majestátnost, s jakou je reprodukována. Uvědomí si, že mají-li ji zpívat i další generace, je potřeba se o Zemi starat, opečovávat ji, vzhlížet k ní s 

úctou a pokorou, chránit ji před vším, co jí nesvědčí.  

 

 Z redakční pošty: Štěpánka Machová-Žižková a Mirka Studená  

     Den Země je příležitost, kterou využila Mateřská škola v České ulici v Prachaticích, aby pomohla dětem poznatky spojené s péčí o přírodu a o životní 

prostředí doplnit, utřídit, upevnit, zakotvit. Děti s pomocí lupy propátrávaly krtkovu "domácnost" – zem.   



 

Oslavy Dne Země na Zlaté stezce 

Tak jako na celé Zemi slavili lidé 22. 4. 2015 Den Země, tak se i žáci naší školy zapojili do oslav. U nás probíhají oslavy ve třech etapách – úklidová, 

vzdělávací a poznávací.  

V týdnu od 27. 4. 2015 do 29. 4. 2015 proběhla část vzdělávací, tedy Ekohrátky pro 1. stupeň v naší ekoučebně, které připravili žáci 8. ročníku pro své mladší 

spolužáky. Během těchto dnů se u jednotlivých stanovišť vystřídaly všechny ročníky 1. stupně. Děti poznávaly první jarní květinky, hledaly schovaná zvířátka, 

psaly přání naší Zemi a hledali ztracené cesty zvířat k jejich pelíškům. Také nezapomněly protáhnout svá těla na sportovním stanovišti. Osmáci jim rádi 

poradili nebo jim podali pomocnou ruku, pokud se úkol zdál být obtížný. 

Protože počasí bylo v těchto dnech velmi nestálé, vydali se uklízet do okolí školy jen někteří. Ostatní si ponechali úklid na začátek května. Uklidilo se okolí 

školy, přilehlé sídliště i prostory tankovky. Protože využíváme i městský stadion, tak se úklid týkal i tohoto prostoru.  



Jediné, co ještě zbývá splnit z těchto oslav, je část poznávací, tedy exkurze, které mají jednotlivé třídy naplánované v rámci výletů do konce školního roku. Žáci 

prvních tříd už navštívili lesní školku, kde se dozvěděli mnoho zajímavých informací a prohlédli si, jak takový stromek roste. Také druháci už mají svou 

exkurzi, která vedla do záchranné stanice v Makově, za sebou. Ve stanici se jim moc líbilo, prohlédli si vybrané ptáky zblízka a nakonec se všichni sešli u ohně, 

kde si opekli vuřty. Po návratu dokonce sledovali líhnutí zachráněných čápat ve stanici na internetu. 

Všichni si připomněli, že musíme naší Zemi pomáhat a potom můžeme obdivovat její krásy. A tak se shodli, že nebudou dbát o pořádek jen 22. 4., ale že budou 

uklízet průběžně, aby bylo okolí školy co nejhezčí. 

       Mgr. A. Smolíková, koordinátor EVVO 

 

DĚTSKÉ ÚSMĚVY POUČÍ I ROZJASNÍ PROSTORY KNIHOVNY 

V druhé polovině dubna budou výstavní prostory prachatické knihovny plné dětských úsměvů. Proběhne zde totiž výstava fotografií neziskové rodičovské organizace Za novým úsměvem, z.s., 
kterou pro vás přivezli Český červený kříž Prachatice a Městská knihovna Prachatice. Seznámíme vás tak s problematikou léčby rozštěpové vady v obličeji u dětí, která již dávno není 
postižením na celý život, a předvedeme zázračné ruce lékařů rozštěpového centra Praha. 
Výstavu zahájíme v pondělí 13.4.2014 v 16:00 seminářem v přednáškové místnosti knihovny, kde vás krátce seznámíme s problemat ikou, způsobem léčby a činností rodičovské organizace Za 
novým úsměvem. 
Těšíme se na viděnou. 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


