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Co je to Den Země? Slaví ho lidé z více jak 140 zemí.  Po celém světě se konají akce, které 
připomínají důležitost ochrany přírody a životního prostředí. Od roku 1990 je 22. duben jako světový 
svátek životního prostředí slaven i v České republice. Probíhající aktivity mají za cíl upozornit lidi na 
dopady ničení životního prostředí.  
V naší škole tradičně Den Země připomínáme mnoha způsoby, každá třída si zvolí svůj program. 
Některé třídy si více užívají krás přírody a spojí to s poznáváním, jiné třídy si volí spíše ochranu 
přírody a vyrazí na úklid okolí. 
Letos jsme z provozních důvodu slavili ve středu 25. dubna, všechny třídy v tento den vyrazily se 
svými učiteli do bezprostředního i vzdálenějšího okolí Litně. Počasí přálo, bylo krásně, sluníčko svítilo, 
den jako stvořený k výletům. 
 

Prvňáci u nedalekého rybníka Obora 

U příležitosti "Dne Země" vyrazily děti z prvních ročníků rekultivovat místní vyvěračku u nedalekého 

rybníka Obora. Cílem bylo všímat si ekosystému vodního zdroje - vodních živočichů, obojživelníků a 

mokřadních i vodních rostlin. Děti se také zamýšlely nad ochranou vodního zdroje i krajiny. 

Společnými silami se nám podařilo vyčistit pramen vyvěračky i její tok. Zároveň byl odebrán vzorek 

vody před rekultivací a po ní. Výsledek byl vidět okamžitě. Krásné bylo pozorovat děti při práci, vlastně 

při hře. To, že pracují, vůbec nevěděly. Jen vytvářely cestu potůčku a ten je následoval. Zážitků bylo 

opravdu mnoho.    

(Mgr. Lenka Říhová, Mgr. Věra Horká) 

Druháci se vydali do Koněprus 

Ve středu 25. dubna se žáci 2. A a 2. B vydali do Koněprus. Národní přírodní památka Zlatý kůň a 

přírodní rezervace Kobyla poskytují mnoho zajímavostí z živé i neživé přírody. Pozorovali jsme řadu 

chráněných rostlin a nahlédli do života hmyzu. Při pohledu na Velkolom Čertovy schody, kde stále 

probíhá těžba vápence, jsme si uvědomili, jak hluboce dokáže člověk změnit ráz krajiny. Po ukončení 

těžby zde vznikne geologický park. V Houbově lomu se nám podařilo najít řadu zkamenělých zbytků 

mořských bezobratlých živočichů. Na závěr jsme navštívili lom Na Kobyle. Dnešní prosluněné 

putování přispělo k upevnění učiva prvouky, k poznání řady nových informací a posílilo naše vědomí 

chránit planetu Zemi. 

(Mgr. Dagmar Linková, Mgr. Dagmar Karlová) 

Páťáci v Kodě 

Putování přírodou jsme začali na železniční zastávce Srbsko, kde jsme si osahali zkamenělého 

trilobita v kameni a dozvěděli jsme se, že CHKO Český kras má stejného ve svém znaku. Pověděli 

jsme si něco málo o historii a rozloze Českého krasu a na otázku: „Kolik jeskyní nalezneme v této 

krasové oblasti“, jsme se tipováním dostali ke správné odpovědi a číslu 700. Poté jsme již prošli obcí a 

na jejím konci jsme vstupovali do „Údolí děsu“. Některým dětem se moc nezamlouval název údolí a 

moc se jim nechtělo, ale když jsme si vysvětlili, že se není čeho bát a že dnes žádné bouřky a 

rozvodněný potok nehrozí, troufli jsme si vstoupit na malebnou stezku obklopenou starými srubovými 

chatami. Trampy jsme sice nezahlédli, ale mohli jsme se pokochat pohledem na rozmanité kaskády 

vytvořené pěnovcem (vysráženým sladkovodním vápencem) a barevnou květenu. Překvapením pro 

nás byla ležící kuna uprostřed cesty, jež vypadala jako živá. Stezkou jsme došli až k bývalému mlýnu 

a kodskému jezírku, kde jsme si povídali o stromech a listnatém lese, jenž nás tento den chránil před 

úmorným slunečním svitem. Vedle jezírka roste nádherný památný strom – lípa velkolistá a dozvěděli 

jsme se, že zde v krasu můžeme rovněž spatřit strom „jeřáb krasový“, který je endemitem, a co to 

znamená. Zmínili jsme také kodský pramen vyvěrající z kapličky u jezírka, který nikdy nezamrzá a 

jehož vydatnost je pravidelně sledována. Posilněni svačinou a odpočinut jsme vyrazili k významnému 

archeologickému místu – Kodské jeskyni. Prošli jsme si její 20 m délku, zhlédli „pravěké malby“, 

jejichž pravost byla na pováženou a zamysleli jsme se nad otázkou „Proč žili lidé před několika tisíci 

lety až do raného středověku v jeskyních?“ Odtud jsme se stejnou cestou, kolem bývalé hájovny, 

vrátili na rozcestí a směřovali po modré značce přímo k Tetínu. Zde byla naše poslední zastávka. 
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Odměnili jsme se sladkou dobrotou v místním obchodě a pak jsme se přesunuli k místní nádrži, kde 

jsme si řekli pár slov o historii Tetína. Autobus nás zavezl zpět do Litně a před školu, kde jsme mohli jít 

rovnou na oběd. Výlet se velmi vydařil, počasí nám přálo a děti si jej společně užily v nádherné 

přírodě, která nás obklopuje a kterou musíme společně chránit.  

(Mgr. Lenka Říhová, Ing. Jiří Havelka) 

Šesťáci a sedmáci putovali srdcem Českého krasu 

Vypravili jsme se „za kopec“ do Karlštejna, kam sice směřuje mnoho výletníků, ale ne vždy se 

porozhlédnou po širším okolí. A to je veliká škoda. Přírodní rezervace Karlštejnsko se ne nadarmo 

nazývá srdcem Českého krasu, my jsme se o tom cestou ze Srbska přesvědčili na vlastní oči. Ráno 

jsme se do Srbska vypravili vlakem a naše kroky směřovali ke Kubrichově boudě a Bubovickým 

vodopádům. Tady nás čekalo překvapení a nutno dodat, že nemilé. Sucho, místo zurčícího potoka jen 

bahno a vodopád nikde. Všude slyšíme, že vody je vážný nedostatek, ubývá a stane se jednou 

v budoucnu velmi ceněnou, strategickou surovinou. Snad si na to vzpomeneme, až si budeme chtít 

napustit zahradní bazén, či zalévat v létě záhonky. Pokračovali jsme k Dubu sedmi bratří a pak 

k hradu Karlštejn. Cestou jsme pozorovali přírodu, zaměřili se na květenu, která je na jaře pestrá a 

zajímavá. Domů jsme dojeli opět vlakem. Den prožitý v přírodě jsme si užili. 

(Mgr. Jitka Klímová a Mgr. Hana Havelková) 

 


