Den Země
celosvětová událost zaměřená na propagaci a podporu životního prostředí.

Den Země slaví 22. dubna již více než 193 států. Poprvé
ho slavili v USA v roce 1970. ČR se k oslavám připojila v r.
1990 a naše škola se do aktivit, které s tímto výročím
souvisí, zapojuje od samotného počátku.
Ani letošní rok tedy nebyl výjimkou (a tak jako vloni,
odehrál se i letos s rouškami). Probíhal ve dvou liniích –
sólo akce a společné akce. Několik jedinců se zapojilo do
úklidové akce vyhlášené Správou lázeňských lesů a
pomohlo tím uklidit část lesa v okolí Goethovy vyhlídky a
sv.Linharta, další část – třídní kolektivy - se připojily
k výzvě Ukliďme si za humny, tyto skupiny uklízely
v nedalekém okolí školy (např. na cyklostezce podél řeky
Ohře) a poslední - největší část žáků, rodičů a
zaměstnanců školy se připojila
k úklidové akci v den „D“ přímo
v areálu školy.
Zde jsme společně vysadili 3
nové stromky, které donesl
s maminkou náš nový žák a člen
ekotýmu, nejstarší a nejsilnější
kluci
navezli
zeminu
do
květinových záhonků a ke
stromkům,
ostatní
účastníci

zasadili nové rostliny do záhonku před hlavním
vchodem, shrabali listí (nejprve jsme setřásali a
trhali staré listí z živého plotu před hl.vchodem),
zametli jsme cestičky a vysbírali odpadky v celém
areálu i přilehlém okolí. Největším odpadkem byla
pneumatika z auta. Našli jsme i brzdové špalky
z kola („Ale ty se dají ještě využít,“ prohlásil
Honzík, čímž mu byly věnovány a Honzík je
s velkou radostí odnesl domů.) Spousta
plechovek, roušek, nějaká ponožka, tkanička,
papírky od bonbónů, sušenek a další odpadky
zaplnily nakonec 4 velké pytle, které byly
výsledkem našeho snažení.

Dlouhodobá izolace všech a
nádherné počasí byly možná
dalšími důvody, proč se nás
sešlo mnohem víc, než jsme
očekávali. V průběhu akce
se k nám přidávali další žáci
i rodiče, kteří šli pouze kolem
na procházku. Na prezenční

listinu se nezapsali zdaleka
všichni, a i tak je zde téměř 40
podpisů. Všem patří velké díky.
Udělali jsme kus práce. A zase je
to kolem nás o trochu hezčí.
Tato akce byla úvodem k další.
Před námi je celorepubliková
výzva. Jako škola jsme se zapojili
do Kampaně 7 dní obyčejného
hrdinství. Na podzim proběhl první ročník, 10. června jdeme do 2. ročníku. Tak se
těšte! Více informací na https://ekoskola.cz/cz/aktualni-kampan.
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