
Ohlasy 72 hodin:  

Třída 8.A navštívila ZOO Svatý Kopeček a pokusila se přispět ke zlepšení jídelníčku některých 
zvířat tím, že žáci přinesli nasbírané kaštany a žaludy. Někteří žáci přinesli jablka a mrkev ze 
zahrádky. Společně jsme si prohlédli celou ZOO. I díky pěknému počasí se tento den všem 
líbil. 

V pátek 12. 10. žáci VIII. C  v rámci akce 72 hodin navštívili děti v mateřské školce 
v Bělkovicích –Lašťanech. Na setkání se všichni těšili, protože mnozí jako děti předškolního 
věku do školky také docházeli. Pro malé děti přichystali netradiční soutěže- např. skákání 
v pytlích, chytání rybiček, fotbalový slalom, malování po slepu, skládání obrázků apod. Každé 
dítě si mohlo podle počtu hvězdiček na své osobní kartičce sledovat, kolik disciplín splnilo. Po 
skončení soutěže následovalo hromadné foto velkých a malých kamarádů a na všechny děti 
sladká odměna.  V závěru návštěvy si osmáci ještě jednou mohli zavzpomínat na svá 
školičková léta při prohlídce tříd mateřské školy. Domů odcházeli nejen s náramkem a 
plackou s logem 72, ale také spokojeni sami se sebou, že dokázali zpestřit a zpříjemnit 
dopoledne v MŠ a vytvořit něco pro druhé.  
 
6.A a 6.B 

V rámci projektu 72 hodin naši žáci zorganizovali program pro děti z MŠ Dolany. Pro děti 

z MŠ si připravili 11 stanovišť. Program byl pestrý - sportovní disciplíny, pohádkový kvíz, 

skládání puzzle, tancování, třídění odpadu s plyšovými maskoty Žofinkou a Olíkem… 

Žáci IV. B se zapojili do Projektu 72 hodin. Nejprve jsme si vyprávěli o ptactvu, které u nás 
zůstává po celý rok, čím se živí a jaké jsou zásady při krmení. Poté jsme vyhledávali 
informace a vytvářeli plakáty k danému tématu. Na závěr jsme vytvořili z kartonových obalů 
krmítka, která v průběhu října zavěsíme na stromy. 
 
V rámci projektu 72 hodin se žáci třídy IX.B rozhodli vyrazit do terénu a sbírat odpadky po 

méně vychovaných návštěvnících lesa. Snad jsou již lidé vychovanější, nebo poněkud opadla 

houbařská sezóna, ale cestou jsme našli jen pár odpadků. Těch na nás čekalo o dost víc až na 

Kartouzce, kde se jich povalovalo u ohnišť požehnané množství. Tam jsme po úklidu i chvíli 

pobyli a vychutnali si možná jeden z posledních příjemných slunečných dnů v roce. 

Do akce 72 hodin se žáci VI. C zapojili úklidem lesa. Nejprve jsme v procházkouvém tempu 
došli z Bělkovic k Šifrové jeskyni, tam jsme se nasvačili, opekli špekáčky, zrelaxovali. Cestou 
jsme všichni nasadili rukavice a postupně jsme naplnili odpadky všechny pytle, které jsme 
měli. Vše jsme dali na hromadu, kterou zaměstnanci obce posléze odvezou. 
 
Třída VIII. B se rozhodla akci 72 hodin strávit úklidem lesa nad fotbalovým hřištěm, ale ještě 
před tím pomohla s úklidem před školou, bylo potřeba vyhrabat jehličí a vysbírat šišky. V lese 
jsme byli mile překvapeni, že tam skoro žádné odpadky nejsou. 
 
 


