
DEN ZEMĚ NA HLUČÍNSKU V ROCE 2011 

 
 
 
Bělá 
 
Dne 19.4.2011 žáci základní školy v Bělé ve spolupráci s pedagogy zorganizovali Den 
země na katastru obce byly sbírány různe odpady, pet láhve odhozené do přírody atd.V 
rámci dne probíhaly různé kvízy, soutěže a přednášky zaměřené na problematiku 
odpadů,čistoty veř. prostranství, přírody. 
 
 
Bohuslavice 
 
Den země v Bohuslavicích měl 2 etapy. V první etapě ve středu 20. 4 2011 vyčistili děti 
Základní školy Bohuslavice se zaměstnanci obce a pracovníky veřejně prospěšných 
prací okolí obce a příkopy příjezdových komunikací. Byly odstraněny ojedinělé černé 
skládky,  sebrány odložené plastové pytle a plastové a skleněné láhve a další drobné 
odpady. V dalším týdnu byl proveden ve spolupráci s občany, kteří uklidili okolí svých 
domovů, úklid místních komunikací, veřejných ploch a prostranství  uvnitř zastavěné části 
obce. Celá akce byla ukončena ve spolupráci se svozovou firmou OZO Ostrava   v 
sobotu 30. 4. 2011 vytříděním a odvozem všech odpadů.   
 
 
Bolatice 
 
Již po 13. se pořádal v dubnu v Bolaticích Den Země. A stejně jako před lety, tak i letos 
se do kampaně Den Země, která se pořádá na celé zeměkouli  
a kterou podporuje v ČR i Národní síť zdravých měst, zapojilo několik stovek obyvatel. 
Myslivci vysadili desítky dubů kolem polní cesty nad letištěm v Zábřehu a u starého letitě, 
zahrádkáři společně s šachisty a členy slezsko-německého svazu provedli ořez a 
ošetření stromků na polních cestách, fotbalisté uklízeli v průmyslové zóně a v okolí hřiště, 
doplnili písek do prostor dětského hřiště FK, hokejisté vyčistili okolí potoku Opusta a 
kolem ČOV Bolatice, borovští hasiči a občané vysadili na 500 ks stromků v areálu bývalé 
skládky na Borové, malí borovští hasiči se svými vedoucími  a rodiči udělali pořádek 
nejen v areálu, ale i v okolí dětského hřiště na Borové. Dětská organizace Kondor 
vyčistila naučnou stezku v Chuchelenském lese a Pinkadélko, turisté vyčistili studánku v 
Důlku a celou polní cestu z Důlku k vlakovému nádraží, seniorky uklidily areál skanzenu 
lidových tradic, stolní tenisté, volejbalisté a bolatičtí hasiči vysadili na hrázi č. 4 u lesa na 
1000 ks nových stromků. Další občané společně s panem V. Poláškem čistili lesní cesty, 
ze kterých sesbírali dva plné vozíky odpadu a žáci ZŠ Bolatice uklízeli polní cesty, obec, 
areál Ruždiny  i kraj lesa na Borové. 
Navíc žáci 9. třídy pod vedením p. V. Poláška a pana učitele Mgr. D. Neuvadla provedli 
prořez listnatých stromů v obecním lesíku na bývalé skládce v Bolaticích. 
Na odstranění posbíraných odpadů se podílela firma AVE komunální služby, která 
bezplatně zajistila odpadové kontejnery a jejich  likvidaci.  
Ve dnech 26. a 27. dubna organizovala ZŠ Bolatice sběr starého papíru, kterého se 
podařilo sesbírat   15 060 kg. 
Svoji troškou do mlýna přidali i ostatní občané obce, kteří prováděli úklid před svými 
domy nebo vysazovali květiny na své předzahrádky. 
Pro všechny účastníky Dne Země, kterých nakonec bylo okolo 500 (!) byla připravena 



zasloužená odměna v podobě malého občerstvení u táboráku v areálu FK Bolatice, kde 
na ně kromě špekáčků čekalo i překvapení v podobě skákacího hradu, Bungee Runningu 
a celý podvečer jim k poslechu i tanci hrál DJ J. Kupka. 
Táborák byl také připraven i pro všechny borovské pomocníky.   
Bolatičtí znovu dokázali, že jim není lhostejná příroda v Bolaticích a zase se jí pokusili 
vylepšit. 
A určitě se jim to podařilo! Vždyť co je krásnější než čistá a prozelenělá obec. 
 
 
Chuchelná 
 
V letošním roce se v obci Chuchelná uskutečnil Den Země v pátek 29.04.2011. Do této 
akce byly zapojeny děti Základní školy a Mateřská školy Chuchelná,  Žáci naší školy 
sesbírali na území obce Chuchelná a v jejím okolí, odpadky a roztřídili je na jednotlivé 
komodity  tak, aby území obce Chuchelná nabylo malebnější podoby. Rovněž žáci ve 
spolupráci se zaměstnanci obce a pracovníky VPP  provedli v obci sběr starého papíru v 
celkovém množství 4,2t. 
Mateřská školka v  rámci Dne Země uskutečnila s dětmi celotýdenní projekt nazvaný 
„Barevný týden Země“. Každý den měl nějaké téma, označené barvou: Zelené 
pondělí(tráva, listy), žluté úterý (slunce), modrá středa (voda), hnědý čtvrtek (půda, 
země), červený pátek (červená barva varuje – ochrana přírody). Cílem bylo naučit děti 
chránit přírodu a chovat se ohleduplně k sobě navzájem a ke všem živým tvorům v 
přírodě. Nejmenší děti podpořili tuto akci svou výtvarnou činností (kreslení křídou na 
chodníky před budovou MŠ, výstava dětských výtvarných prací na chodbách ), sběrem 
klacíků, větviček a papírků na zahradě MŠ, didaktickými hrami, poslechem pohádek, 
zpěvem písniček a prácí s pracovními listy na téma „příroda“.  
Jsme rádi, že se do takovéto akce zapojuje mládež a i ti nejmenší , neboť v dnešní době 
je důležité naučit děti tomu, jak chránit přírodu. 
 
 
Darkovice 
 
Děti naší základní školy vyzdobili celou školu i její nádvoří výtvarnými a ručními pracemi k 
danému tématu. Ve škole pak proběhla beseda starosty obce s žáky a promítání 
prezentace ke Dni Země.  Následně žáci uklízeli okolí školy i celou obec (sběr odpadků). 
 
 
Dolní Benešov 
 
V rámci Dne země kromě pořádku na katastru obce, jsme sadili stromky  na bývalém 
škvárovém hřišti v Kamenci za bezinkou cca 5000 stromků. Vzhledem k nepříznivému 
počasí sadíme zítra i za účasti žáků Základní školy. 
 
 
Hať 
 
Den Země měl probíhat jeden den a to 26.4.2011. První 2 hodiny žáci měli připravovat 
prezentace a plakáty na téma  „Podnebné pásy“. Podle časového rozvržení měli vyplnit i 
pracovní listy, které připravili žáci 9. tříd. Po velké přestávce se mělo uklízet, ale špatné 
počasí nám nedovolilo vyrazit ven. Tato část Dne Země, úklid obce, byla přesunuta na 
pátek 29.4.2011. Počasí se umoudřilo a my jsme po velké přestávce vyrazili podle 
rozpisu pro jednotlivé třídy. Snaha žáků byla zřetelná z množství nasbíraných pytlů, které 
zaměstnanci OÚ v Hati v pozdějších hodinách odváželi. Tato akce žáků splnila svůj účel. 
 
 



Hlučín 
 
Pro veřejnost:  

• Výstava žákovských výtvarných prací - od 18. do 29.dubna Kulturním domě v 
Hlučíně.    Téma výstavy je „Příroda kolem nás“ a návštěvníci si budou moci 
prohlédnout svět okolo nás očima našich dětí. 

• Vernisáž této výstavy proběhne v pondělí 18.dubna v 8,00 hodin. 
• Přednáška na téma „Ekologická stopa“ - dne 28. dubna od 13,00 hodin  v budově 

Gymnázia. Přednáška je určena zejména pro studenty gymnázia ale nejenom pro 
ně. 

Pro žáky základních a mateřských škol: 
• 15. dubna pro žáky II. stupně základních škol cestopisná přednáška o Thajsku 
• 18.dubna  pro I. stupeň základních škol divadelní představení Popeláčci, které 

zábavnou formou vysvětlí a podpoří ekologickou výchovu a zejména třídění 
odpadů. 

• soutěž ve znalostech z biologie pro základní školy, kterou si budou organizovat 
jednotlivé  školy a nejlepší žáci pojedou za odměnu v květnu do ostravské ZOO, 
kde pro ně bude připravena prohlídka s odborným výkladem 

• soutěž  ve sběru papíru pro základní školy. Její vyhodnocení proběhne začátkem 
května, a aby nebyly znevýhodněny malé školy, sběr se bude přepočítávat vždy 
na 1 žáka. 

• 19.dubna malování na chodníku pro žáky mateřských škol u Kulturního domu v 
Hlučíně 

 
 
Kobe řice 
 
Jako každý rok i letos se zapojila naše obec do kampaně Den Země. Příkladem šly naše 
seniorky „Slunečnice“, které si vzaly za své úklid  centra obce a okolí , postupně přidaly  
areál cyklostezek a během jednoho dne nebylo co řešit. Spolek myslivců tak jako každým 
rokem začal s úklidem za obcí směrem ke Gypstrendu, k  Hněvošicím, také tady bylo 
vidět, že se něco děje.  Pozadu nezůstali ani žáci základní školy.  Již třetím rokem jsou  
zapojeni do celostátního projektu Recyklohraní. Na tento projekt navázali i ve výuce ke 
Dni Země.  
Jednotlivé ročníky plnily první dvě vyučovací hodiny zadané scénáře z EKO ABECEDY 
od Recyklohraní.  Čtvrté a páté třídy měly za cíl poznat rozmanitost látek použitých v 
mobilním telefonu a dověděly se o nákladech, které jsou spojeny s výrobou mobilního 
telefonu.  Šesté ročníky se zabývaly lidskými aktivitami a problémy spojenými se tříděním 
vysloužilých elektrospotřebičů – to vše bylo aktivováno formou her a kvízů. Žáci sedmých 
ročníků vyhodnotili ekologický audit, který proběhl  v loňském roce v každé domácnosti. V 
další části proběhla odpadová anketa, ve které jednotliví respondenti odpovídali na 
otázky, týkající se informovanosti občanů v oblasti nakládání s vysloužilými 
elektrospotřebiči. Osmé ročníky se opět věnovaly tématu MOBILY – žáci si rozebrali 
mobily a zjistili jejich materiálové složení. Dověděli  se o fyzikálních a chemických 
vlastnostech zlata a kobaltu a rozebrali si kroky při výrobě mobilů. Žáci devátých ročníků 
byli na exkurzi v ČOV v Bolaticích. 
Po ukončení dvou vyučovacích hodin se žáci se svými třídními učitelkami odebrali do ulic 
a okolí Kobeřic, kde uklidili nepořádek poházený v příkopech a na veřejných 
prostranstvích.  Tím určitě odlehčili „matičce Zemi“, a tak Den Země byl v naší obci 
ukončen vzájemnou  smysluplnou a užitečnou činností. 
 
 
Kozmice 
 
ZŠ a MŠ Kozmice jako partner Ochrany fauny ČR v projektu evvoluce a jelikož výchova k 
ochraně přírody je jednou z našich priorit, se už poněkolikáté aktivně zapojila do akce 
Den Země,  



Celá tato akce je vyústěním celoroční práce v rámci environmentální výchovy dětí a žáků. 
Děti MŠ a žáci ZŠ celý rok sbírali starý papír a v rámci soutěže Recyklohraní - víčka z 
PET lahví, staré drobné elektrospotřebiče a baterie.  Na Den Země vyhlásila škola ve 
spolupráci s Obecním úřadem Kozmice tradiční Sběrový den v obci. Celoročním úsilím a 
touto akcí se podařilo nashromáždit asi 2 500 kg starého papíru. 
Rovněž tradičně děti  MŠ  si vzaly za úkol uklidit nejbližší okolí školky a žáci ZŠ uklízeli 
cestu a okolí studánky Juliánky. Akce má obrovský výchovný dopad a velice děti baví. 
 
 
Krava ře 
 
V rámci Dne Země se zhodnocuje celoroční práce v rámci environmentální výchovy. 
Žáci ZŠ celý rok sbírali starý papír a v soutěži Recyklohraní - víčka z PET lahví. Celý 
výtěžek ze sběru starého papíru slouží k zajištění školní výuky žáků, které naše škola 
adoptovala na dálku v Indii.  
Rovněž tradičně děti pod vedením pedagogů uklízely nejbližší okolí školy, především 
areál školy, sportoviště a školní pozemek. Tyto tradiční akce jsou přínosné také díky 
výchovným momentům, které poskytují. 
 
Základní škola Kravaře – Kouty, příspěvková organizace 
Ve středu 20. dubna 2011 uspořádala naše škola pro děti projektový den k příležitosti 
Dne Země. Protože rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů (OSN) 
Mezinárodním rokem lesů, pojali jsme tento den ve znamení zeleně a stromů. 
Všechny děti měly za úkol přijít do školy v zeleném oblečení. Průběh dne připravili 
pedagogové spolu s ostatními pracovníky školy. Po zahájení na školním hřišti se 
uskutečnilo slavnostní zasazení stromu, které provedl ředitel školy za asistence pana 
školníka. Poté byla pro děti připravena jednotlivá stanoviště – Rostliny, Živočichové, 
Ateliér a Ekologie. Zde si děti ověřily své znalosti o životě v lese. Za splněné úkoly žáci 
obdrželi papírové listy, kterými dozdobili již připravený strom z papíru ve škole. Pěkným 
zážitkem bylo také opékání špekáčků. 
Pro záchranu stromů proběhl v dubnu ve škole sběr papíru. Celkem byly nasbírány 4 000 
kilogramů. 
 
 
Oldřišov 
 
ZŠ pořádala na Den Země úklid v okolí školy a dále výlet do Arboreta. 
 
 
Píšť 
 
Tento den si  žáci 2. stupně naší základní školy připomněli  výchovně-vzdělávacím 
pobytem se soutěžemi v přírodě (poznávání rostlin a živočichů  nacházejících se  v naší 
oblasti; péče o zvířata apod.). V okolí školy a mateřské školy se zapojili do úklidových 
prací dané lokality. Do vysílání kabelové televize připravili informace o E-domku v naší 
obci. 
Žáci 1. stupně ZŠ  prošli nově vybudovanou naučnou stezku v obci: Přírodní památka 
Hranečník - prezentace hnízdišť kolonie volavky popelavé (Ardea cinerea) a provedli 
úklid přilehlého prostranství naučné stezky. 
Do sběru odpadků s tříděním na jednotlivé složky a úklidu v obci se zapojili i zaměstnanci 
obce a pracovníci VPP. 
 
 
Rohov 
 
Dne 20.4.2011 se v obci již počtvrté konala akce „DEN ZEMĚ“, u které jsme společně se 
žáky základní školy a mateřské školy uskutečnili aktivity ve prospěch našeho životního 



prostředí. Žáci základní školy byly rozděleni do pěti skupin, které se zaměřili na úklid 
silničních příkopů, veřejných prostranství, remízek, polních cest,  parků a obecního 
lesíku. V rámci této akce bylo shromážděno na mnžství plastových pytlů nejrůznějšího 
odpadu od starých pneumatik, železného šrotu až po plasty, kterých byla převážná část. 
Naši nejmenší z mateřské školy pro změnu vytvořili pěknou výstavku v prostorách 
obecního domu na téma ekologie, separace odpadů či prohloubení kladného vztahu k 
životnímu prostředí. Další částí Dne země bude speciální sběr starého papíru v obci, 
který bude proveden v průběhu roku. Výtěžek z tohoto sběru bude určen na nákup 
sazenic mladých stromků, které vysadíme na nejrůznějších místech obce. Vrátíme touto 
aktivitou zpět naší přírodě to, co jsme ji vzali – stromy. 
Rád bych tímto moc poděkoval všem, kteří se na této ryze ekologické akci podíleli. 
Zvláště chci poděkovat všem žákům základní a mateřské školy za pomoc, které si velmi 
cením. 
 
 
Služovice 
 
V rámci Dne Země - žáci z místní základní školy provedli úklid a sběr odpadků, a to v 
odpočinkové zóně "u rybníka" a pak v oblasti průmyslové zóny (areál bývalých voj. 
kasáren), kde rovněž vysbírávali odpadky a shromažďovali je do předem určených pytlů.  
Ke spokojenosti všech se podařil v dětech probudit smysl, který ukázal, že dětem není 
lhostejné znečištěné život. prostředí kolem nich. 
 
 
Sudice 
 
Občané v Sudicích se ke dni země připojili již v průběhu měsíce dubna. Obecní úřad 
vyhlásil úklidovou akci, kdy si naši spoluobčané uklidili před svými rodinnými domky a v 
jejich těsném okolí. Uklidili smetky na hromádky a zaměstnanci je pak posbírali a uklidili. 
Naši zaměstnanci také provedli úklid příkopů na hlavních tazích kolem obce, kdy vysbírali 
odhozené plasty a všechen jiný odpad do přírody nepatřící. Ke dni země se pak 
20.4.2011 připojila i naše Základní škola, která se svými pedagogy provedla úklid kolem 
základní školy a poté se vydala do okolí naší obce, kde děti pod vedením učitelů v co 
největší míře zbavila naši přírodu odpadků, které tam samozřejmě zanechal člověk. Po 
práci pak měl za odměnu braný závod s tématy ohledně přírody a třídění odpadů. 
Nakonec si odpoledne ještě na školním hřišti zahráli spousty zábavných her. 
 
 
Šilhe řovice 
 
Studenti Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb Svazu českých a moravských 
spotřebních družstev, s.r.o. v Šilheřovicích u příležitosti Dne Země vyčistili část prostor 
zámeckého parku. Šlo zejména o úklid PET lahví, odhozené papíry a vyhrabání staré 
trávy a mechu pod stromy a mezi keři. 
Pozadu nezůstali ani žáci naší základní školy. Vyšší stupeň provedl úklid okolí školy a 
školní zahrádky. Odměnou jim byly opékané párky. Děti nižšího ročníku podnikli 
přírodovědnou procházku do okolní chráněné oblasti Černý les I. a II. s poučným 
výkladem svých třídních učitelek. 
 
 
Velké Hoštice 
 
20.4. se naše škola proměnila v ekologickou dílnu. Od rána byl pro děti připraven bohatý 
program, během kterého musely zapojit svou fantazii, kreativitu a předvést své 
vědomosti. Žáci byli rozděleni do devíti skupin jak na nižším, tak na vyšším stupni. Každá 
skupina měla svou barvu a téma – rostliny, živočichové, lidské tělo, půda a horniny, voda, 



ekosystémy, slunce a hvězdy, kosmonauti a vesmír. Chlebičovští se vyzbrojili rukavicemi 
a pytli a vyrazili zvelebit příkopy podél silnice vedoucí od nás do jejich rodné vísky. Celé 
dopoledne bylo zakončeno módní přehlídkou a vyhlášením a oceněním vítězů třech 
kategorií: 1. nejoriginálnější eko model, 2. nejnápaditější projekt, 3. plníme úkoly. Vše 
natáčela regionální televize, takže záznam z vydařené akce můžete shlédnout na 
www.hlucinsko.tv. 
 
 
Vřesina 
 
Ke Dni Zěmě se konal v naší škole projektový den: Příroda v okolí mé vesnice. Tento 
projektový den byl organizován ve spolupráci ZŠ Vřesina a oddlu Junák Vřesina. Žáci 1. - 
5. třídy plnily ve družstvech úkoly v okolí vesnice (na louce, u rybníka, v lese). Na 
jednotlivých stanovištích byli členové oddílu Junák. Družstva žáků získávala body. Na 
závěr bylo odměněno nejlepší družstvo z každé třídy a bylo provedeno zástupcem 
Junáku a paní ředitelkou celkové hodnocení projektového dne. 
 
 
Závada 
 
Na Den Země byla na travnaté ploše dětského hřiště vysázena větší lípa, obvod Hrádku 
Závada byl  po obvodě osázen  habry 100ks  a svah u rybníka Kaménka rovněž posázen 
100 ks. Habrů. 
 
 
 
 
 
V dalších městech a obcích Sdružení obcí Hlučínska si Den Země připomínali občané 
zejména ve školách, kde probíhaly rozličné akce doprovázené úklidem veřejných 
prostranství a životního prostředí.  
 


