
 

 
 
 

 

 

SETKÁVÁNÍ POD  DUBEM 

Naší škole se podařilo získat v rámci programu Škola pro udržitelný život finanční prostředky 
k realizaci projektu s názvem SETKÁVÁNÍ POD DUBEM. Díky tomu vybudujeme ve spolupráci 
s Lesy ČR  přírodní odpočívadlo s posezením v bezprostřední blízkosti dubů u Kocandy.  

Hlavním cílem tohoto projektu je zapojit žáky a veřejnost do péče o své životní prostředí. 
Naši žáci se úkolu chopili s velikým elánem a zaujetím a na realizaci projektu už odvedli kus 
práce. Starší žáci v kroužku informatiky připravili a graficky sestavili podklady na informační 
tabuli, která bude návštěvníky informovat o historii tohoto památného místa. Použili při tom 
obrázky, fotografie a také několik literárních  prací, které jsou rovněž dílem žáků naší školy. 
Starají se také o fotodokumentaci a výrobu pozvánek a dalších propagačních materiálů. 
V hodinách zeměpisu se deváťáci zabývali přípravou potřebných dat a informací k vytvoření 
keše a potom ji společně pečlivě ukryli v okolí dubu. Keš je malá schránka a najít ji mohou 
všichni, kdo hrají geocaching.  Žákyně 9. ročníku se popraly s nesnadným úkolem - kresbami 
a popiskami vyzdobily dendrofon, na němž si návštěvníci odpočívadla mohou vyzkoušet, jak 
vypadá a zní dřevo z různých druhů stromů. Mladší žáci také nelenili - ve výtvarné výchově 
nakreslili spoustu krásných obrázků, které byly využity k výrobě pozvánek a prezentace 
projektu. Ve výtvarném kroužku děti vyrobily keramické medaile pro návštěvníky 
slavnostního otevření odpočívadla. Členové školního pěveckého sboru Sluníčko, děti 
z kroužku zumby a hlavně naši nejmenší, prvňáčci, trénují z plných sil na své vystoupení, 
které předvedou svým rodičů a hostům z řad veřejnosti ve středu 22. června v 16.00 pod 
dubem. Tímto programem bude provázet dvojice žáků z 9. třídy a  seznámí všechny přítomné 
s přípravami, průběhem a výsledky našeho projektu. Koncem června budou také 
reprezentovat naši školu na konferenci v Praze, kde představí projekt zástupcům ostatních 
škol.  

Jak je vidět, i přes blížící se konec školního roku a čím dál hezčí počasí jsou práce na realizaci 
projektu v plném proudu a já držím palce, ať se nám společné dílo podaří! 

 

Lucie Hellmanová 

 


