
Projektový Den Země 2019 - VODA 

Každoročně slavíme v liteňské škole Den Země. Jedná se o školní projekt, ve kterém každá 

třída má svůj program. Letošní ročník byl věnován vodě, ochraně vodních zdrojů, poznávání 

vodních toků a ploch v okolí.  O svém programu, průběhu, našich zážitcích i zkušenostech 

vám podáváme každý rok zprávu prostřednictvím deníčku na  našich webových stránkách. 

Třída 1. A a 1. B 

Otázkám spojeným s ochranou životního prostředí se věnujeme po celý školní rok v různých 

předmětech. Ve dnech od 15. 4. do 18. 4. se však naše pozornost ve zvýšené míře zaměřila 

především na téma vody na naší planetě. 

V hodinách prvouky jsme si vyprávěli o koloběhu vody; o rostlinách, které se v blízkosti 

vodních toků vyskytují; nezapomněli jsme ani na vodní živočichy, kteří žijí kolem vody. 

Zamysleli jsme se nad tím, jak můžeme přispět k ochraně vodních toků a jak zbytečně vodou 

neplýtvat. Uvědomili jsme si, jak je voda pro život na Zemi důležitá a že ji nemůžeme 

považovat za každodenní samozřejmost. Získané teoretické poznatky žáci prvních ročníků 

využili v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností během tvořivého vyrábění. 

Postupně vznikala zdařilá dílka, která bychom mohli nazvat i učební pomůckou – zobrazení 

ryb, vodních savců, rostlin, koloběhu vody v přírodě atd. 

V úterý 23. dubna jsme se vydali ověřit naše získané znalosti k nedalekému rybníku Obora. 

Dále jsme pokračovali po proudu Stříbrného potoka a závěr putování patřil vodárně 

v Dolních Vlencích. Děti si zde vyslechly několik zajímavostí z minulosti a uvědomily si, jak 

velký význam má historický vodovod pro obyvatele Litně dnes. Po krátkém odpočinku jsme 

se vydali zpět ke škole. 

 

 

 

 

 



Třída 2. A 

Program třídy 2. A byl zaměřen nejprve na teoretickou 

část ve škole a následná praktická část probíhala v 

přírodě. Ve skupinkách děti nejprve zmapovaly vodní 

zdroje v místní krajině a modrou pastelkou je zakreslily 

do černo-bílých kopií map. Dále jsme se věnovali 

interaktivnímu programu na PC. V programu 

"Přírodověda 3" nás čekal ekosystém vodního zdroje. 

V poslední části teoretického bloku jsme zaměřili svoji 

pozornost na práci ve skupinách a ověřili si své 

znalosti vyplněním pracovního listu. 

V praktické části jsme určovali a vyhledávali mokřadní 
rostliny, dřeviny, obojživelníky a vodní ptactvo. 
Některé rostliny a živočichy se nám podařilo i 
pojmenovat a zároveň je nevyplašit.  
Velkou pochvalu si zasloužili i chlapci - Vojtěch Němec 
a Max Nápravník, kteří svou dobrovolnou aktivitou 
(sběrem odpadků) přispěli ke zkulturnění přístupové 
cesty k rybníku - Obora.  

  
 

Třída 3.B  

Třeťáci z béčka s třídním učitelem vyrazili k oboře, kde viděli kachny a  labutě, tedy jen jednu 

z labutí, druhá asi seděla na vejcích. Pak pokračovali směrem na Korno, kde cestou sebrali 

asi dvacet plechovek od piva, kterými byly ověšeny větve kolem cestičky. Pečlivě jsme  

samozřejmě poté odpadky roztřídili do příslušných sběrných nádob na Korně u OÚ. U 

trojboké kaple jsme si přečetli jedno ze zastavení naučné stezky, povídali si o hladomoru 

z 18. století a připomněli i informace o druhé světové válce. Pak jsme pokračovali, po 

řádném poučení o bezpečném pohybu po silnici, husím pochodem směrem na Korno. Tam 

jsme si prohlédli  oba rybníky, ani v jednom nebylo mnoho vody. Dále jsme zabočili na polní 

cestu za Kornem, zaujali nás poetické tůňky nad Měňanami. Samozřejmě jsme se 

nezapomněli nasvačit. Při zpáteční cestě jsme sledovali kvetoucí rostliny a pokoušeli se 

určovat různé druhy stromů. Povídali jsme si o funkci mokřadů a bažin v krajině a důležitosti 

remízků pro život živočichů. Nakonec jsme u obory pozorovali tok Stříbrného potoka a 

naplánovali si cestu po proudu. A víte, kam až jsme doputovali? My už to víme, voda ze 

Stříbrného potoka doteče až do Severního moře. A my jsme došli do školy na oběd. 

  



Třída 5. A a 5. B 

 

Na Den Země se páťáci spolu se svými třídními učiteli vydali směrem na Korno. Cílem 

letošního putování přírodou bylo pozorování vodních ploch a jejich výtvarné 

zpracování. Naše trasa vedla kolem studánky k Oboře, přes Stříbrný potok, nahoru kolem 

kapličky až k velkému rybníku na Korně. Pan učitel Taraba nám podal velmi zajímavý výklad 

k některým rostlinám a k místům v okolí Litně. I přes větrné počasí jsme si zkusili tvořit 

přírodninami na papír a vznikali z toho velmi hezké a neobvyklé obrázky, plné jásavých 

barev z květů pampelišek, modřenců trav, či suché hlíny. Na závěr jsme byli pozváni na 

farmu rodiny Vančíkových, tímto jim ještě jednou děkujeme. Den Země se povedl, na vlastní 

oči jsme se přesvědčili, že vody je opravdu málo, a je třeba s ní šetřit. 

6. třída 

 

Šesťáci s třídní učitelkou měli po návratu do školy v nohách více než patnáct kilometrů, což 

někteří považovali za svůj životní rekord. Ale máme v plánu ještě v tomto školním roce 

pokořit hranici dvaceti kilometrů, takže to byl takový trénink. Vyrazili jsme pěšky od školy do 

Bělče kolem Osady u dědy Mráze a pokračovali Vatinou do Zadní Třebaně. Chvíli jsme se 



rozprchli po Ostrově na Berounce. Po cestě zpátky jsme to vzali jinou stranou, vyšli jsme na 

Voškov, přes Běleč jsme pokračovali kolem pískovny a vodárny do Vlenců a odtud ke škole. 

Každá ze zmíněných obcí má v katastru nějaký potok, řeku nebo aspoň potůček. Některé 

úseky potoků jsou přírodní a některé technicky upravené, a podle toho se různě chovají a 

různě vypadají. Nejdříve jsme pozorovali tok Stříbrného potoka, ten se vlévá do Bělečského 

potoka, ve Třebani pak v částečně regulovaném korytě teče Svinařský potok, no a na závěr 

nás čekala Berounka. Všimli jsme si nedostatku vody, také louky a pastviny byly málo 

zelené, čekali jsme více jarnější barvy. Viděli jsme také vodárnu, z níž je část Litně 

zásobována vodou.  

8. a 9. třída 

Žáci 8. a 9. třídy vyrazili společně do Berouna na exkurzi do čistírny odpadních vod. Viděli, 
jak probíhá mechanické čištění česlemi a následně i biologické čištění pomocí 
mikroorganizmů. Dozvěděli se, co se děje se zbylým kalem, a sledovali, jak je vyčištěná 
voda vypouštěna do Berounky. Poučeni o tom, co do odpadních vod skutečně nepatří, 
pokračovali všichni kaňonem řeky Berounky do Srbska. Tam už na ně čekala nutrie říční, 
častý obyvatel našich toků pocházející z jižní Ameriky. Poslední část cesty vedla jarně 
rozkvetlou Národní přírodní rezervací Koda přes Korno až do Litně. 
 

 

 


