IX. třídy:
Žáci 9. ročníku si připravili zábavný program pro MŠ Dolany. Na osmi stanovištích si děti z MŠ mohly
vyzkoušet své dovednosti, pohybovou zdatnost, ale také plnění záludných úkolů. Bohatý program
pobavil jak ty nejmenší, tak i samotné žáky 9. ročníků. Za připravený program, a za to, jak se o
nejmenší děti starali, si zaslouží žáci 9. ročníků velkou pochvalu. (Mgr. M. Medková)
V. B:
Třída 5. A se letos pro projekt 72 hodin rozhodla podpořit péči o zvířata v útulcích. Navštívili jsme
útulek v Olomouci - Neředíně, kterému jsme z třídního fondu věnovali finanční dar. Za pěkného
počasí jsme měli možnost podívat se, jak takový útulek vypadá. Prohlédli jsme si pejsky a děti
pomohly s údržbou před areálem. Přivezli jsme jim i nějaké deky do jejich boudiček a drobné
pamlsky. Do kontaktu s pejsky jsme se v rámci bezpečnosti nedostali, ale děti měly možnost pohladit
si kočky, které také čekají na svůj nový domov. Opět jsme mohli odjíždět s dobrým pocitem,
tentokrát, že jsme pomohli opuštěným zvířatům. (Mgr. J. Skalová)
VII. B:
Žáci VII. B třídy v rámci projektu 72 hodin, shrabali a zametli listí na parkovišti u školy a v jeho okolí,
potom se přesunuli na fotbalové hřiště, kde sbírali odpadky. Za svou práci dostali žáci odměnu ve
formě náramků s logem projektu a všichni si zaslouží i velkou pochvalu. (Mgr. A. Císařová)
III. B:
Žáci III. B třídy si v rámci projektového dne "72 hodin" vyzkoušeli práci s keramickou hlínou a vyrobili
drobné plaketky na přáníčka k Vánocům pro seniory v DPS Véska. Práce děti zaujala, všem se výrobky
podařily a den se jim líbil. (Mgr. M. Kristková)
VI. B:
Žáci 1. a 2. hodinu dokončovali ve třídě své osobní vizitky a utvářeli si pravidla třídy. Po velké
přestávce odešli s vhodným vybavením - rukavice, pytle - na Hejných louku, kde vysbírali poházené
odpadky. Po té šli za stejným účelem na Kartouzku a směrem do Vésky. Třídní učitel vysvětlil žákům
cíl této akce, která byla zaměřena na dobročinnost a pomoc potřebným. Děti sami odsoudily
pohazování odpadků na veřejných místech, mimo odpadkové koše. (Mgr. E. Hejtmánková)
V. B:
Tento den jsme uklízeli od listí parkoviště, okolí garáže zdravotního střediska a okolí stojanů na kola.
Děti byly pilné, odměnu v podobě náramků si určitě zasloužily. (Mgr. B. Sedlářová)
I.třídy:
Děti z 1. tříd si nejdříve povídaly o tom, proč je důležité pomáhat přírodě, a také o tom, co přírodě
škodí. Pak se všichni vydali do blízkého lesa, vyzbrojeni pracovními rukavicemi a igelitovými pytli, a s
velkým nadšením se pustili do úklidu. (Mgr. J. Hausnerová, Mgr. D. Krylová)
III. A :
V rámci projektu 72 hodin vyráběli žáci třetí A. třídy ptačí krmítka, která pak následně umístili na
stromy poblíž lesa. Cestou nazpět stačili posbírat nejen spoustu odpadků, ale i suchohřibů a bedel.
(Mgr. V. Volfová)

II. A:
V rámci projektu 72 hodin jsme si povídali o nutnosti recyklace, o délce rozpadu odpadů v přírodě a
jejich zpracování. Výstupem dne byly plakáty a návštěva míst s kontejnery určenými pro recyklaci.
(Mgr. Leona Olšinová)
IV. A:
Dnes žáci ze 4. A třídy vyrazili v rámci projektu "72 hodin" do Domova pro seniory. Kluci pod vedením
pana Utíkala pomáhali připravit jezírko a zeleň na zimu. Dívky strávily dopoledne navštěvováním
milých lidí ubytovaných v DPS. Naslouchaly, vyprávěly, četly, nabízely připravené občerstvení, hrály
kulečník a také na klávesy. Děti se na tento den svědomitě připravily a do akce se zapojily s
mimořádným nadšením. Patří jim velký obdiv a samozřejmě pochvala. A všichni - děti, senioři i paní
učitelka se těší na další návštěvy. (Mgr. K. Hánková)

