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Naše prázdniny 

Mé prázdniny byli tak trochu hektické a unavující navzdory účelu prázdnin. Na žádné 

dovolené jsem nebyla, chodila jsem na brigády a snažila jsem se sportovat, i když mi na to 

nezbývalo moc času. Občas jsem jela za přítelem a někdy on za mnou, tyto prázdniny 

shledávám výnosnými ale zaneprazdňujícími. 

         (autorka si nepřeje být uvedena) 

 

Moje prázdniny byly náročné, ale i zábavné. Prvních 14 dní jsem byla u tety na Moravě. 

Pomáhala jsem jí s domácími pracemi, jako je např. sekání trávy, umývání nádobí, vaření a 

další. S tetou jsem si užívala vycházky se psy po vesnici, ježdění na kole a další výlety. Po 

ukončení pobytu u tety jsem nastoupila na brigádu do pražské prodejny Albert. Docházela 

jsem tam v pracovní dny. Ale poslední týden jsem strávila opět u tety na Moravě. Oslavovaly 

jsme mé narozeniny.         

         Lucka 

 

Byla jsem s rodiči u moře v Polsku. Při procházkách po pláži jsme sbírali mušle. Také jsme se 

jeli podívat do města na krásné bundy a ochutnali vodní pramen. Prohlédli jsme si motýlí 

dům, kde jsem si vyfotila motýly sedající na lidi. Z motýlího domu jsme jeli do hotelu vlakem. 

Po návratu do hotelu jsme si dali večeři. Byl to náročný, ale krásný den plný aktivit. 

           

         Klaudie 
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Exkurze do botanické zahrady v Praze - Troji 

 

Na exkurzi do botanické zahrady v Praze Troji jsme jeli ve středu 20. září. Jeli jsme tam 

autobusem, vlakem, metrem a znovu autobusem. V botanické zahradě jsme viděli spoustu 

květin jako např. astry, cínie, okrasné kopřivy, šalvěj zářivou, technické konopí, nestařec, 

ocúny… Učili jsme se je poznávat.  

 

  

Po přestávce jsme si šli projít Japonskou zahradu, kde nás nadchly bonsaje.  

 

Ve vinici jsme ochutnávali různé odrůdy vín.  

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce se nám líbily odrůdy dýní a tykví ve spoustě různých 

barev a ještě rozmanitějších tvarů a nádherné kroucené 

bonsaje v japonské zahradě.     

       

 

       Květináři 
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Slovo učitele.  

Tato exkurze se opakuje každým rokem. Je pro nás hodně užitečná, protože květiny, o 

kterých se učíme, musí žáci dobře znát, pokud chtějí být odborníky. A kde jinde je vidět 

všechny pohromadě a „naživo“ než v botanické zahradě.  

 

Podzimní procházka vinicí, kde si můžete přečíst zajímavosti o spoustě vinných odrůd a 

ochutnávat je přímo z keře je něco navíc a patří k nádherným zážitkům.  

 

 

 

 

 

 

Ve zdejší botanické zahradě je krásné prostředí a nádherné výhledy na Prahu.  

Také žáky zmíněná japonská zahrada je výjimečná. Proto vám všem doporučuji botanickou 

zahradu v Troji navštívit.  
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Leží jen kousek od ZOO Praha a tak můžete spojit dvě návštěvy dohromady a udělat si hezký, 

třeba prázdninový, výlet. Za zmínku stojí i nedaleká, velká, skleníková expozice Fata 

Morgana. Sem se jezdíme v zimě učit skleníkové rostliny a orchideje při Výstavě orchidejí.  

       

 Vy můžete přijet také na výstavu motýlů, která zde bývá v jarních měsících. 

          Doležalová  

 

Turistický kurz 2. ročníků. 

Uskutečnil se v říjnu a trval celý týden. Kurz nás naučil hodně věcí.  

Spoustu z nás unavovalo věčné chození a promáčené boty, avšak na konci turistického kurzu 

byla většina spokojená a až na pár výjimek jsme si to vcelku užili.  

V pondělí jsme byli na zámku Berchtold a procházeli jsme muzeum místního okolí. V tomto 

muzeu byly vystavené staré knihy, zbraně, perleťové knoflíčky a spousta dalších starožitností. 

V úterý jsme byli na farmě v Tehově, kde jsme měli domluvenou prohlídku se zaměstnancem 

farmy. Nejprve jsme se podívali na kachny, následovala procházka po pastvě s krávami, které 

jsme si fotili a drbali. Následovala prohlídka ovcí a králíků. Když jsme obešli farmu, zkracovali 

jsme si cestu přes stáje, kde byl pouze jeden kůň - ostatní totiž běhali na pastvinách. Po malé 

pauze jsme si mohli koupit výrobky z této farmy.  

Na začátku středečního dne jsme vyrazili autobusem do keramické dílny v Turkovicích k paní 

Pudíkové, kde jsme dostali kus hlíny a pár vykrajovátek a měli jsme si tvořit nějaký výrobek. 

Celou cestu z Turkovic jsme šli do zpátky do školy pěšky.  

Ve čtvrtek jsme jeli školním autem do Hrusic, kde jsme navštívili muzeum Josefa Lady a jeho 

dcery Aleny. Prohlídka začala u modelu jeho rodné vesnice, dále jsme se šli podívat na 

Ladovy fotky a podobiznu obličeje pana Josefa. Když jsme vyšli do patra, prohlídka 

pokračovala v místnosti s jeho obrázky a díly. Po exkurzi do Ladova života a tvorby jsme 

navštívili místnost věnovanou paní Aleně, kde měla své obrázky, barvy a štětce. Byl to 

nádherný den plný poznání a krásných vzpomínek na dětství.  
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Pátek byl trošičku otrávený, ale když jsme po zahájení šli ven na školní zahradu, tak nás 

mrzutost přešla, hráli jsme pěkné hry a byl to fajn odpočinkový den. Tímto skončil turistický 

týden a my jsme jeli domů.       

           Lucka 

TO, CO SE NEJVÍC LÍBILO: 

Malé heboučké telátko, s velkýma očima, bylo tak šíleně roztomilé, pomalu nikomu se od 

něho nechtělo. Ožužlalo nám bundy. Prostě senzace!!     Andrea 

Vše bylo fajn, ale snad nejvíc keramická dílna. Prima byly lovecké trofeje a barevné horniny 

na zámku Berchtold. Na farmě jsme viděli zajímavé zemědělské stroje.  Dan 

Nejvíce se mi líbilo to povídání s přáteli během cesty.                                                 Anička 

Líbila se mi nejvíce sbírka dýmek v muzeu Josefa Lady.  

Já jsem na farmě nebyl, ale ochutnal jsem od kamarádky mléko přímo od krávy a moc mi 

chutnalo, jen mě mrzí, že jsem tam nebyl. 

Olda 
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Work shop 

 

V říjnu se na nás a naši školu byli podívat žáci 9. třídy ze 

základní školy Nerudova Říčany. Prohlédli si třídy 

jednotlivých oborů a každý obor si pro ně připravil 

ukázky.  

Naši návštěvníci si mohli práce vyzkoušet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U nás květinářů dělali vypichované aranžmá do 

šiškových misek. Tyto misky jsme připravili den 

předem. Byly to malé věnečky se zelenou aranžovací 

hmotou, do které se zapichovaly kousky chvoje, 

buxusu, oranžových mochyní, chryzantémy a dalších 

materiály. Holky a kluci vytvořili malou podzimní 

dekoraci. Některé dívky to velmi zajímalo a vyptávaly 

se na náš obor, tak doufáme, že někdo přibyde . 

 

            

          Lucka, Anička 
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Podobně jako v každý rok mám pár slov o ekologickém snažení v naší škole. Naše škola  je držitelem 

titulu Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. To je titul propůjčovaný Středočeským krajským úřadem 

na 3 roky a je oceněním environmentálního snažení školy. V letošním roce se budeme snažit ocenění 

znovu získat. 

Co tedy vlastně všechno děláme a o co se snažíme? Snažíme se, aby škola zbytečně životní prostředí 

nezatěžovala a aby z vás vychovávala lidi, kteří budou přemýšlet nad dopady svého jednání.   

 Třídíme odpad - ve škole se třídí plasty a papír, v kuchyňském a cukrářském provozu 

navíc sklo, hliník, tetrapaky. 

 Kompostujeme - odpady ze zahrady a z kuchyně se kompostují a kompostem jsou pak 

obohacovány záhony. 

 Sbíráme hliník, baterie a elektroodpad 

 Pro úklid se snažíme využívat ekologické čisticí prostředky - jedlou sodu a kyselinu 

citronovou 

 Snažíme se používat úsporné žárovky a zářivky 

 Žáci zobrazují přírodu v soutěži Příroda v obrazech 

 Pořádáme ekologický týden s mnoha aktivitami, exkurzemi a ekologickým dnem 

 Pořádáme environmentálně zaměřené programy pro MŠ 

 Pořádáme ekologický den pro žáky ze ZŠ ……… 

 

Ráda bych připomněla akce a soutěže, ve kterých jsme už mnoho roků přihlášeni. Ta první se týká 

sběru hliníku.  

 

tak se jmenuje akce, kterou pořádají Ekocentra 

Říčany a Votice. Hliník není surovina, která by se v domácnostech běžně třídila, ale když se ho naučíte 

rozpoznávat, zjistíte, že ho do koše vyhazujeme hodně. Přitom jeho výroba spotřebuje moc a moc 

energie. Jednotlivci se nevyplatí ho třídit a odevzdávat, ale když se spojí žáci ve škole a školy v kraji, je 

z toho ohromná hromada hliníku, který stačí roztavit a vyrobit 

nové výrobky.  

 

V loňském roce jsme za získané prostředky koupili od 

společnosti Člověk v tísni Včelí úl pro chudou rodinu 

v rozvojové zemi. Med, který rodina prodá, pomůže získat 

peníze na obživu a na rozšíření včelstev a rodina bude 

samostatnější. Včely navíc opylují rostliny, které budou mít 

větší úrodu a boudou dalším zdrojem příjmu. 



9 
 

Pomůžete nám, planetě a rodičům, kteří ušetří místo v popelnici☺? 

Jak na to:  

Z hliníku jsou některé nápojové plechovky, spreje, víčka jogurtů, misky od paštik, buchet, potravy pro 

psy a kočky, staré tlakové hrnce, staré hrnce, poklice, ešusy, naběračky, tácy, bandasky, příbory (mimo 

nožů-mají kov ve střence), formy na pečení …  

Sbíráme obaly, na kterých je recyklační značka s písmeny Al, Alu, A nebo 41. Nespleťte si hliník 

s železem. Některé plechovky nebo nádobky od sprejů jsou ze železa (značka 

Fe). Ty, na rozdíl od hliníku, přitahuje magnet.  

Hliníkové folie najdete třeba na jogurtech, paštikách, tvarohu, čokoládě apod. 

Pozor ale na folie, které jsou sice stříbrné, ale jsou z celofánu. Hliník po 

přehnutí zůstane přeložený, celofán se zase narovná.  

Veškeré odpady odevzdávejte čisté. Skladujeme je až do dubna a představte si 

tu vůni, pokud v obalech zůstanou třeba zbytky sýra nebo paštiky. V obalech od 

svíček nesmí být kolečko od knotu (je ze železa) a zbytky vosku. Plechovky prosím prázdné a 

sešlápnuté úplně naplocho. Nenoste špinavý alobal a platíčka od léků (ty jsou hlavně z plastu). 

Pomozte nám a přineste i hliník, který se používá u vás doma. Rodiče vám snad rádi pomůžou a hliník 

skoro nic neváží☺. Hliník odevzdejte třídním učitelům, vychovatelkám nebo uč. Doležalové. 

 

Druhá soutěž se jmenuje   

Recyklohraní je název soutěže škol ve sběru drobných elektrozařízení a baterií. Součástí hry jsou 

úkoly, které vyhlašuje organizátor. Za splněné úkoly a za naplnění sběrných nádob jsou připisovány 

body, za které získáme pro školu ceny z nabídkového katalogu (sportovní potřeby, školní pomůcky, 

výukové programy…) 

Hra nás učí, jak a proč bezpečně likvidovat zmíněný odpad. Víte, že není správné, ale naopak velmi 

nebezpečné, házet baterie a vyřazené elektrospotřebiče do popelnice? Odpad z popelnic totiž putuje 

na skládku. Tam se rozloží a všechny nebezpečné jedovaté látky se dostanou do spodní vody a 

postupně až do našich nápojů.  

Co je to za látky a co způsobují? V mobilech, kulmách, video a DVD přehrávačích, rychlovarných 

konvicích, MP3, televizorech, žehličkách na vlasy, elektronických hračkách… najdete třeba rtuť, olovo, 

nikl, kadmium, lithium a chrom. Ty nám mohou za poruchy a oslabení pozornosti, třes rukou, zhoršení 

ostrosti zraku a sluchu, nespavost, neplodnost, kožní nemoci, závratě a únavu, vypadávání vlasů, 

deprese, deformace kostí, poškození ledvin, srdce, trávicího traktu, močové soustavy, štítné žlázy, 

rakovinu… 

Co tedy máme dělat? 

Vybité baterie a vyřazené elektrospotřebiče nevyhazujte, ale přineste je a odevzdejte třídnímu učiteli, 

pí Doležalové nebo jakékoli učitelce a vychovatelce. My je uložíme do sběrných nádob, které se 

nachází ve sborovně a na chodbě ve Všešimech. Pro naplněné nádoby přijedou organizátoři akce, 

odpad odvezou k demontáži do odborných firem. Tam budou tyto věci rozebrány, cenné suroviny 

roztříděny a předány k recyklaci a nebezpečné látky správně uloženy, aby neškodily nám ani přírodě.  

Přístroje nemají být demontované a nesmí obsahovat baterie. 

 Víte, že 1 televizor obsahuje 1 kg olova? I velmi nízká dávka olova může u dětí způsobit 
zpomalení duševního vývoje a nepříznivé změny v chování. 

 Víte, že elektronické hračky, mobily a počítače obsahují i zlato stříbro  
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 Víte, že 29 vyřazených mobilních telefonů obsahuje 1 gram zlata? Při získávání 1 gramu zlata 
z přírody vznikne 2 900 kg odpadu. Mezi lidmi v ČR je 5-8 milionů vysloužilých mobilů. 

 

Doufám, že se nám podaří sběrné nádoby zaplnit, získat body a hlavně pomoci naší hodně poničené 

planetě. Jinou totiž nemáme.  

         Doležalová Vladimíra  

        (koordinátorka EVVO ve SŠŘ Kunice) 

 

 

 

 


