
Třída III. A se v rámci projektu 72 hodin vydala uklízet do sousední vesnice Bělkovice-Lašťany. 

Celé dopoledne jsme procházeli vesnicí a uklízeli jsme odpadky. Odměnou pro děti byl nejen 

dobrý pocit, ale také návštěva dětského hřiště v Lašťanech.  Po cestě zpátky do školy děti 

zvládly uklidit i cyklostezku na Dolany. Projektový den se vydařil a děti uklízení bavilo.                                                          

Mgr. J. Orletová 

V rámci akce 72 hodin navštívili žáci 4. A a 5. A areál JK Flamengo v Droždíně. Pro děti byla 

připravena interaktivní přednáška o vývoji a plemenech koní, historii jezdectví o chovu koní a 

jezdeckém sportu. Děti si prohlédly pastviny, ustájení koní, každodenní krmení a péči. 

Veškeré získané informace si ověřily ve vědomostním kvízu. V rámci programu se zapojily do 

úklidu jízdárny, zeleně a čištění koní. Odměnou jim byla projížďka na koni.                                                          

Mgr. I. Sitková a Mgr. B. Sedlářová  

V pátek 11. 10. 2019 se žáci naší školy zúčastnili projektového dne 72 hodin, který se zaměřuje na 

dobrovolnickou práci.  S žáky 6. A třídy jsme navštívili Domov pro seniory ve Vésce, kde jsme 

pomáhali s úpravou okolí domova – hrabání listí, prořezávání stromů, čištění jezírka. Kromě 

venkovních prací si žáci připravili různé deskové hry a strávily se seniory příjemný čas u čaje. Dívky 

pomohly s pečením štrůdlu, který se stal příjemnou tečkou na závěr dnešního dne.                                                        

Mgr. J. Zacpalová 

Žáci 7. A společně s některými žáky 8. A si připravili zábavné dopoledne pro děti z MŠ Dolany. 

Program probíhal v tělocvičně ZŠ Dolany, kde si žáci připravili jak sportovní tak tvořivé úkoly. Děti si 

odnesly nejen spousty zážitků ale i diplom se sladkou odměnou. Tento den se velmi vydařil a všem 

moc líbil.  Mgr. J. Lindnerová  

Žáci 8. A se rozhodli v rámci projektového dne 72 hodin vyčistit od odpadků cyklostezku z Dolan do 

Bělkovic, po které část z nich dojíždí do školy a sami si všimli, že by to bylo potřeba. Odpadků jsme našli 

několik pytlů. V Bělkovicích jsme je poté vytřídili do kontejnerů na tříděný odpad. V obci ovšem již 

nejsou kontejnery na smíšený odpad. Žáci tak iniciativně oslovili obecní úřad, se kterým domluvili svoz 

zbylého směsného odpadu do sběrného dvora. Následně žáci žijící v Bělkovicích ukázali dolanským 

spolužákům některá významná místa v obci. Mgr. G. Šťastná  

V pátek 11. 10. 2019 proběhl na naší škole projekt 72 hodin, který je zaměřený na dobročinnost. Žáci 

8. B si připravili vystoupení v Domově seniorů Pohoda v Olomouci  - Chválkovicích. Zde velmi efektně 

předvedli moderní tance s akrobatickými prvky. V další části si se seniory zahráli stolní hry a popovídali 

si s nimi u čaje, kávy a občerstvení, které sami připravili. Senioři tak ochutnali domácí bábovku, koláčky, 

perník, štrůdl, linecké, koláč s ovocem. Na projektu se podílela také cukrárna Sněhurka pana Brykse, 

který připravil a věnoval na tuto akci zákusky z vlastní cukrárny. DĚKUJEME  TÍMTO  ZA SPONZORSKÝ  

DAR!!!  Mgr. E. Hejtmánková 

 

 

 

 

 

 


