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DEN ZEMĚ NA HLUČÍNSKU V ROCE 2012 

 
 
 
Bělá 
 
Dne 30.4.2012 jsme oslavili Den Země pobytem v přírodě a sběrem vyhozeného 
odpadu v blízkém okolí školy. 
Ráno proběhla krátká beseda o významu zdravého životního prostředí, nutnosti 
třídění odpadu a pomoci ozdravení celé naší planety Země. 
Žáci absolvovali Branný závod, kde na 6 stanovištích plnili přírodovědné a 
vědomostní úkoly, které se týkaly ochrany životního prostředí a třídění odpadu. 
V měsíci dubnu jsme provedli svoz starého papíru firmou našeho partnera v oboru 
recyklace druhotných surovin – „ ORC“ , kde v ekologické soutěži „ Zelený strom“ 
je naše škola na 16. místě z 81 přihlášených škol Moravskoslezského kraje. 
Celkem jsme v letošním školním roce nasbírali 10 300 kg starého papíru, což je 
v průměru 572,22 kg v průměru na 1 žáka. 
Akce ke Dni Země byla velmi zdařilá, po vyhodnocení děti získaly diplomy a 
sladké odměny. 
 
 
Bohuslavice 
 
Dny země proběhly v Bohuslavicích v týdnu od 16. do 20. 4 2012. Pracovníci 
veřejné služby, veřejně prospěšných prací  a zaměstnanci obce provedli úklid 
veřejných prostranství  v zastavěné části obce a příjezdových komunikací do 
obce. Byly vysbírány plastové a skleněné láhve, plastové pytle s odpady a dalším 
odloženým odpadem. Po vytřídění byly odpady  odloženy do kontejnerů pro 
druhotné suroviny. Ostatní odpady byly shromážděny a zlikvidovány v rámci 
sběru a likvidace velkoobjemového a nebezpečného odpadu 12. 5. 2012. V této 
den mohli velkoobjemový a nebezpečný odpad zdarma předat k dalšímu 
roztřídění a likvidaci  i všichni občané z Bohuslavic.   
Členové Spolku zahrádkářů, Mysliveckého sdružení  a Sportovního klubu 
Bohuslavice provedli úklid svých areálů. Členové Mysliveckého sdružení 
v Bohuslavicích dále zasadili na zemědělsky nevyužitelných plochách s místními 
názvy  „Pozorové důlky, „Adolfové důlky“ a „Liščí  nory“   1.500 smrků a 50 ks 
buků.  
V rámci Dne země byla v ZŠ a MŠ Bohuslavice uspořádána výstava domácích 
zvířat s besedami o canisterapii a výcviku psů, chovů plazů, obojživelníků a 
ostatních domácích zvířat. Malí chovatelé soutěžili o nejsympatičtějšího domácího 
mazlíčka. Všichni mladí chovatelé, kteří donesli chované zvířata byli odměněni 
cenami darovanými hlavním sponzorem, firmou  Canis Prosper Bohuslavice.  
 
 
Bolatice 
 
Na Den Zemì v Bolaticích se vysadily stovky stromů a nasbíralo se na 16 tun 
starého papíru 
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Den Země je v Bolaticích slaven koncem dubna skutečnou prací! Stovky dětí i 
dospělých uklízejí odpadky z příkopů, polních cest, z lesů i v samotné obci. A ke 
Dni Země patří nejen úklid přírody, ale také čištění studánek a výsadba stromků. 
Letos se jich vysadilo v obci okolo 1500 ks! 600 stromů zasadili občané na 
březích velkého suchého poldru u lesa, okolo 200 stromků se vysadilo na staré 
skládce v Borové, kde se postupně buduje lesopark, 100 stromků se dosadilo v 
areálu bývalé skládky v Borové a na 450 stromů vysadili myslivci v Křeménkách. 
„Dnem Země" v Bolaticích byl sice čtvrtek 26. 4., ale již od 17. dubna probíhaly v 
obci různé akce a brigády. Žáci ZŠ a MŠ ve dnech 17. -18. dubna sbírali starý 
papír (celkem se nasbíralo 16,5 tun) a po celý rok sbírali alobal a hliník 
(nasbíránol5 kg). Ve čtvrtek 19.4. pořádala obec Bolatice ve spolupráci se ZŠ a 
MŠ Bolatice a VŠB - TU Ostrava akci Jak správně topit a čím topit, ve středu 25. 
4. se konala v sále KD beseda se zástupci Českého hydrometeorologického 
ústavu o kvalitě ovzduší v obci a jak zlepšit ovzduší v Bolaticích a v druhé půlce 
dubna pořádali členové bolatických spolků a organizací brigády na úklid odpadků. 
Odměnou všem brigádníkům pak bylo tradiční setkánív areálu hřiště FK, kde si 
účastníci brigád mohli opéct párek, vyřádit se na připravených atrakcích, zazpívat 
i zatančit si, zkrátka dobře se pobavit. 
Obec Bolatice děkuje všem obětavým občanům, kteří přišli na oficiální brigády či v 
rámci Dne Země uklízeli okolí svého domu, za pomoc při zvelebování obce a 
okolní krajiny, děkuje všem spolkům a organizacím za podporu této kampaně a 
také všem firmám za finanční či materiální podporu této akce. 
 
 
Dolní Benešov 
 
Město Dolní Benešov jako každoročně připravilo pro občany několik akcí ke dni 
země. Začátek byl v měsíci březnu, kdy probíhal již tradiční svoz vekoobjemového 
a nebezpečného odpadu. V měsíci dubnu pak došlo k úklidu města i okolí od 
pozůstatku po zimě. Na úklidu se podíleli nejenom zaměstnanci města, ale také 
žáci základní školy a občané. 
V rámci oslav dne země pak byl vysazen v areálu základní školy Dolní Benešov 
strom, který  obdrželo město za umístění ve třídění odpadů v Moravskoslezském 
kraji.  
Město se taktéž rozhodlo připojit k celosvětové kampani Hodina Země 2012. 
Jedná se o symbolické hodinové zhasnutí světel veřejného osvětlení, nasvícení 
budov v majetku města a místních památek.  
 
 
Hať 
 
Dne 30.4.2012 pořádala Základní škola v Hati tradiční Den Země. Tentokrát bylo 
téma „domácí zvířata“. Žáci první a druhé třídy navštívili farmu v Hati u pana 
Kostelníka a pana Pustky. Děti z 3. - 5. třídy si přehrávali prezentaci k danému 
tématu. Poté dostali pracovní listy na dané téma. 
Nakonec šli uklízet do okolí školy a na velké hřiště. Vyšší stupeň vytvářel zvířata 
z umělých materiálů ve skutečné velikosti, která se jim velmi povedla. 
Poté co žáci dokončili tyto práce, vydali se uklízet okolí obce. Den Země se 
povedl, a snad jsme obec dostatečně uklidili.  
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Hlučín 
 
Město Hlučín se připravuje na oslavy Dne Země  
 
Tak jako každoročně již po deset let, se Město Hlučín, člen Národní sítě zdravých 
měst, i v letošním roce opět zapojilo do celostátní kampaně k oslavám Dne Země.  
V letošním roce jsme ve spolupráci s Kulturním centrem Hlučín a Domem dětí a 
mládeže připravili k této příležitosti tyto akce: 
Pro školy: 
- 24. dubna proběhlo u Kulturního domu malování křídami na chodníky, kterého 
se zúčastnily děti z mateřských škol 
- 26. dubna byla pro studenty gymnázia připravena ve spolupráci s Týmovou 
iniciativou pro místní udržitelný rozvoj přednáška a beseda na téma „Ekologická 
stopa“ 
- základní školy se celoročně zapojují do sběru papíru – v květnu se vyhodnotilo 
množství sebraného papíru na 1 žáka a vítězná škola získala od města finanční 
ocenění 
Pro veřejnost: 
- 13. dubna pořádal Dům dětí a mládeže Hlučín  „Odemykání lesa“  tradiční akci 
pro menší dětí a jejich rodiče. Úkolem bylo odemknout les, probudit zvířátka ze 
zimního spánku a vyhledat Pána lesa, který opět všem připomenul, jak se v 
přírodě máme chovat, jak ji je třeba chránit a také kam s odpadem.  
- 28. dubna pořádal Dům dětí a mládeže Hlučín ve spolupráci s Místní organizací 
Českého rybářského svazu základní kolo soutěže „Zlatá udice“. Soutěžilo se v 
rybolovné technice, poznávání rostlin a živočichů a vědomostním testu. Děti se na 
soutěž připravují celý školní rok v rybářském kroužku v domě dětí. Úspěšné 
absolvování zkoušky je podmínkou pro získání rybářského lístku. Soutěž 
vyhlašuje MŠMT a proběhla na Sportovně rekreačním areálu v Hlučíně.  
- 5. května pořádal Dům dětí a mládeže na Sportovně rekreačním areálu „Lov ryb 
udicí“ – tato akce byla určena  i dětem, které nenavštěvují kroužek v domě dětí, 
tudíž  všem dětským zájemcům, kteří si chtěli vyzkoušet různé techniky lovu. 
 
 
Chuchelná 
 
„Den Země, odpady – problém každého z nás“. Školní rok: 2011/2012 
 
V obci Chuchelná se v rámci Dne Země žáci Základní školy a Mateřské školy 
Chuchelná zúčastnili projektu „Den Země, odpady – problém každého z nás“. 
Tento projekt se vztahuje k průřezovému tématu Environmentální výchova a jeho 
podstatou je vzbudit u žáků zájem o ochranu  životního  prostředí v naší vesnici a 
jejím  blízkém okolí      a aktivně se zapojit do úklidové akce. 
Celý projekt měl tři fáze. Začínal už začátkem dubna výtvarnou soutěží – 
„Netradiční využití 
plastového odpadu“. V každém ročníku byly vybrány a oceněny nejlepší práce 
ztvárňující problematiku odpadů a ochrany životního prostředí. Některé byly 
vskutku nápadité, originální. 
V druhé části projektu v pátek 20.4.2012 si žáci ve třídnických hodinách  povídali 
o významu Dne Země, shlédli video „Vše o odpadech“, soutěžili, vyplňovali test, 
hráli různé hry. 
Třetí částí byl úklid okolí školy, areálu obce a jejího blízkého okolí. Každá třída 
pod vedením své třídní učitelky kontrolovala  určitý úsek a případný odpad 
shromažďovala do připravených pytlů. I když se v prvních letech této akce  
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nasbíralo velmi hodně odpadků, přesto se každoročně ještě dost odpadů nachází.  
Chlapci 9.ročníku  sbírali od občanů  starý papír a pak ho naložili na sběrový 
kontejner firmy „ORC group s.r.o“.   
Podařilo se nasbírat  3490 kg papíru.  Finance za  tento sběr byly předány 
Sdružení rodičů. 
Závěrem lze říci, že celý projekt ve spolupráci ZŠ, Sdružení rodičů a obce 
Chuchelná splnil svůj účel a byl přínosem celého výchovně vzdělávacího procesu 
žáků MŠ a ZŠ Chuchelná. 
 
 
Kobe řice 
 
Ke Dni Země pořádaly všechny třídy naší mateřské školy pěší túry a výlety do 
okolí. Děti se tak učily kladnému vztahu  k přírodě, též pochopit vzájemné vazby v 
konkrétním životním celku. Všechny děti se tento den učily vnímat estetické 
hodnoty živé i neživé přírody a pociťovat s ní sounáležitost. 
Děti ze třídy Jahoda a Jablíčko byly na pěší túře na Středním dvoře, kde si na 
farmě prohlédly množství drůbeže v ohradách, koně ve stájích i zemědělské 
stroje. Cestou pozorovaly lupou drobný hmyz a krásu bylin a kamenů. 
Třída Hruška se vydala do blízkého Bolatického lesa. Zde děti pozorovaly bohatý 
ekosystém, včelín i letokruhy na pařezu. 
Děti ze třídy Sluníček vyjely autobusem do Štěpánkovic. Viděly sbírku akvarijních 
rybiček, vodní želvu, ve voliéře poznávaly korely, andulky a další domácí zvířata.  
Cestou se zastavily u rybníku, děti pozorovaly pole a rostliny na louce. 
Motýlková třída vyjela na pštrosí farmu do Hněvošic. Děti pozorovaly pštrosy, 
jejich výběh, krmení, viděly  pštrosí vejce. Děti se seznámily i s kulturní památkou 
této vesnice - dřevěným kostelíkem. Při zpáteční cestě si pohrály na novém 
dětském hřišti a tím oslavu Dne Země hezky zakončily. 
Na základě všech těchto dojmů děti své zážitky výtvarně vyjádřily a vyzdobily si 
prostory obou školek. 
Den Země jsme si připomenuli celoškolní akci dne 30. dubna. V první teoretické 
části se žáci věnovali různým aktivitám v rámci projektu "Recyklohraní". Aktivity 
byly zaměřeny na sběr baterií, jejich třídění a likvidaci. Proběhly různé testy kvízy 
a soutěže. V druhé části dopoledne proběhly vycházky žáků do přírody zaměřené 
na ekologii. Pro žáky 8. tříd jsme připravili exkurzi do sádrovcového dolu.  
 
 
Kozmice 
 
V rámci Dme Země bylo v obci Kozmice uspořádáno: 
-  ZŠ a MŠ v Kozmicích uspořádaly 23.4 2012 „Sběrový den,“ v rámci kterého byl 
proveden úklid v okolí ZŠ, MŠ a OÚ. Zároveň se uskutečnil sběr starého papíru. 
-  SDH v Kozmicích uspořádal  21.4.2012 „Železnou sobotu ,“ v rámci které 
posbíral v obci starý železný šrot. 
 
 
Ludge řovice 
 
Ahoj, ve škole i obci byla vyhlášena akce na sběr papíru pro žáky ZŠ. Škola dále 
zajistila pro každou třídu různý tématicky zaměřený program. Občané obce byli 
vyzváni ke dni úklidu obce, technická četa obce následně odvážela se sbíraný 
odpad. 
čtvrtek 19.04.2012:  po obci sběr papíru 12.00 - 16.00 hod. –  svoz k ZŠ, 
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nakládání do kontejneru zabezpečuje odpolední vyučování a školník 
ZŠ pátek 20.04.2012: Sběr papíru 7.00-8.00 hod. 
 - 1.,2. a 3. ročníky: vycházka po okolí Ludgeřovic 
 - 5.A,4.A,4.B - projektový den ve škole, tvorba projektů, soutěže 
 - 6.A,6.B,8.B - návštěva Ostravské ZOO 
 - 7.A,7.B,8.B - pochodové cvičení na Landek + možností opékání párků 
 - 9.A,9.B - exkurze Dolní oblast Vítkovic 
 
 
Oldřišov 
 
Akce zaměřené ke Dni Země na ZŠ Oldřišov ve školním roce 2011-2012 
celoročně – sběr plastových víček, třídění odpadu 
duben:  
 - průběžný úklid kolem školy zejména travnatých ploch u předního i zadního 
vchodu 
- výsadba nových okrasných rostlin, keřů a stromů 
- založení bylinkové zahrádky  
27. 4. 6. – 9. ročník – exkurze v přírodní rezervaci Hněvošický háj se zaměřením 
na jarní květenu 
31. 4.  1. - 5. ročník : návštěva planetária v Ostravě , téma- Planeta Země 
květen:  
- recyklace odpadového materiálů a výroba ručního papíru 
14. – 18. 5. 1. – 4. ročník : Škola v přírodě ve Zlatých horách 
14. – 18. 4. 5. - 6. ročník: Škola v přírodě v Karlovicích zaměřena na téma: stromy 
- zpracování tématu stromy ve skupinách a vytvoření projektu: Můj strom 
- výstavy jednotlivých projektů ve škole  
- vyhodnocení výsledků jednotlivých žáků na dané téma  
Poznámka: Mgr. Mocková se v letošním roce účastní specializačního studia 
koordinátorů EVVO 
 
 
Píšť 
 
19.4. - „Den otevřených dveří" - součástí této akce (mimo jiného): zdravý životní 
styl, pohybové aktivity žáků v tělocvičně, zachraňte naši Zemi - co s plasty, sběr 
atd., ochrana přírody - pozorování přes mikroskop, jak trávit volný čas - práce s 
knihou, modelování atd. 
20.4. - „ Den Země" - sběr plastů, úklid okolí školy, části obce, prohlídka techniky 
a hasičské zbrojnice v Pišti v rámci „Dne otevřených dveří, „Po stopách naučné 
stezky" - poznávání a ochrana přírody 
26.4. - vzdělávací akce jak nakládat s plasty a jak zpracovávat plasty - OZO 
Ostrava (III. a IV. třída) 
27.4. - vzdělávací akce jak nakládat s plasty a jak zpracovávat plasty - OZO 
Ostrava (VII.,VIII. a IX.třída) 
30.4. - „Den dopravní výchovy" - pohyb chodců a jízda cyklistů bezpečně, žáci I. 
-VIII. třídy se seznamovali s novými poznatky a získávali nové dovednosti a 
opakovali a procvičovali znalosti a dovednosti z ovládání jízdního kola, pravidel 
silničního provozu, poskytování první pomoci a správného vybavení jízdního kola 
a účastníků silničního provozu -chodců a cyklistů, zábavnou i soutěživou formou 
žáky vedli učitelky a učitelé, kterým pomáhali žáci IX. třídy 
20.4., 25.4., 2.5., 3.5., 7.5., 10.5. se desítky žáků školy (od I. - po IX. třídu) 
účastnili a zároveň reprezentovali školu ve fotbalových turnajích a atletických 
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čtyřbojích v Šilheřovicích, Opavě, Hlučíně, Chuchelné a Kobeřicích - ve zdravém 
těle. 
17.5. - se dvě družstva školy účastní v Malých Hošticích okresního kola 
„Dopravní soutěže mladých cyklistů" 
 
 
Služovice 
 
Den Země u nás ve Služovicích proběhl klasickým způsobem, a to 
prostřednictvím žáků ZŠ Služovice. Ti spolu s pedagogy sbírali odpadky v ně celé 
vesnice i mimo ní. U dětí z MŠ a ZŠ Služovice v odpoledních hodinách proběhla 
osvěta, jak se chovat k Matičce Zemi a byli poučeni, jak správně třídit odpad. 
 
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.  
 
 
Sudice 
 
Již v průběhu měsíce dubna, zaměstnanci obce vyčistili přístupové cesty k obci 
od všech nečistot. Myslivecké sdružení Sudice společně s obcí zakoupilo padesát 
kusů ovocných stromků a myslivci je v neděli 15. 4. 2012 vysadily na polní cesty 
za kostelem. Děti ze základní školy provedli venkovní úklid areálu školy a v 
posledním dubnovém týdnu vyrazili do okolí obce, kde posbírali všechny odpadky. 
Dobrovolní hasiči se připojili zaléváním vysazených stromků. Celá obec se 
31.3.2012 připojila k hodině země, kdy se od 20.30 hod. do 21.30 hod. v obci 
vyplo veřejné osvětlení a nasvícení chrámu Jana Křtitele. K této akci se připojila i 
restaurace U zlatého džbánu. Na jeře letošního roku ještě bude provedena 
výsadba 70 kusů stromů a 20 kusů keřů ze soutěže Vesnice roku 2010, kde 
Sudice získali Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí.  V Základní škole 
a v obci byl také proveden sběr starého papíru. 
 
 
Šilhe řovice 
 
Ke Dni Země proběhly v Šilheřovicích následující akce: 
18.04.2012 – Mateřská škola měla „Poznávací vycházku“ spojenou s výkladem o 
tom, čím vším lidé ubližují Zemi a se sběrem odpadků 
19.04.2012 – Základní škola měla pěší výlet na Landek a tam besedu o vývoji 
Země 
31.03.2012 – celá obec se zapojila do výzvy „Hodina země“ – od 20.30 do 21.30 
hod. byla vypnuta světla domácností 
- nebyla osvětlena dominanta obce – kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 
 
Štěpánkovice 
 
Naše obec má dvoudobou strategii v podobných akcích, kdy se snažíme vštípit 
našim nejmenším ale i všem ostatním občanům, že není vůbec důležité jednou za 
rok projevit svůj vztah p přírodě a životnímu prostředí obecně. Je daleko 
důležitější žít v souladu s přírodou celoročně, a učit naší  mládež, že každodenní 
ochrana přírody je normální.. Proto podobné jednorázové akce nepořádáme.  
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Rohov 
 
Dne 25.4.2012 se v obci již popáté konala akce „DEN ZEMĚ“. Letošní akce se 
však nesla v jiném duchu, než tomu bylo v předešlých ročnících. V minulosti jsme 
se zaměřovali pouze na celkový úklid v obci, ale i mimo ni. V letošním roce jsme 
se zaměřili také na výsadbu nových lesních stromků v obecním lesíku v „Druhém 
dole“. V tomto dni bylo pracovníky obce vysázeno 150 ks dubů červených a 50 ks 
jedlí. Tyto mladé stromy byly opatřeny nátěrem proti okusu, ale počítáme 
s oplocením celé plochy výsadby. 
Dále byl na veřejných prostranstvích, v silničních příkopech, podél obecního 
potoka, v parčících a ostatních lokalitách proveden sběr veškerých odpadků a 
všeho „škodlivého“ životnímu prostředí. Bylo vysbíráno několik desítek pytlů 
s tímto odpadem. 
Do akce se zapojili také děti z naší mateřské školy, které prováděly úklid v areálu 
zahrádkářů. Tak jako předešlé roky, tak i letos byl v rámci Dne země proveden 
mimořádný sběr papíru a za utržené prostředky budou zakoupeny další sazenice 
stromků pro další výsadbu. 
Rád bych tímto moc poděkoval všem, kteří se na této ryze ekologické akci 
podíleli. Zvláště chci poděkovat pracovníkům obce a také dětem mateřské školy 
za pomoc, které si velmi cením. 
 
 
Vřesina 
 
ZŠ Vřesina - Dne 27.4. se konal projektový den „Cvičíme a poznáváme přírodu.“ 
Celkem 66 žáků 1. – 5. třídy se vydalo po třídách po naučné stezce v okolí 
Vřesiny. V průběhu vycházky žáci četli naučné tabule, poznávali rostliny a stromy, 
dověděli se, která zvířata žijí v nejbližším okolí Vřesiny. Zapisovali si názvy 
chráněných rostlin a živočichů, ty potom hledali ve škole v atlasech a na Internetu, 
aby se o nich dověděli co nejvíce. Vycházka byla využita k upevnění vědomostí o 
ochraně přírody, chování lidí v přírodě, znečišťování lesa a okrajů cest odpadky, 
poznávání rostlin a živočichů vyskytujících se v nejbližším okolí bydliště. V dalších 
dnech paní učitelky s žáky zpracovávali zápisky a prožitky žáků v hodinách 
Prvouky, Přírodovědy a Jazyka českého. Kromě ekologické a environmentální 
výchovy byla vycházkou prověřena i výchova tělesná – překonávání překážek, 
střídání chůze, běh, pohyb v terénu atd. 
MŠ Vřesina - Velké oddělení (24 dětí) -  po celý měsíc březen postupně probírána 
s dětmi formou her, soutěží, besed, pokusů témata: Prostředí a my, Ekologie a 
odpadky – třídění, Půda a růst rostlin, Samá voda – pokusy s vodou. 
Dne 19.4.2012 se 38 dětí z malého i velkého oddělení vydalo na dlouhou 
vycházku po naučné stezce. Během ní děti pozorovaly přírodu, mraveniště, 
stromy a květiny, povídaly si s paní učitelkami o správném chování v přírodě.  
Kromě školy a školky i v obci proběhla dne 20. dubna „očista“ – byly vysbírány 
pohozené pytle s odpadem z příkopů podél hlavní silnice a dále vyčištěn okraj 
lesa nad koupalištěm od navátých stavebních materiálů a obalů (igelitové a 
papírové pytle, zbytky polystyrénu, minerální vaty…). 
 
 
Závada 
 
provedeno posbírání odpadu kolem celé obce, vysazen nový živý vánoční 
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stromek a zakončeno opékáním na místním hřišti. Bylo potěšující, že kromě 
zastupitelů se zúčastnilo i dost mladých rodin s dětmi.  
 
 


