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SOKOL BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ
Letošní jarní sezóna orientačnímu běhu příliš nepřála. Sice jsme zvládli pár měřených tréninků, ale na
závody si asi počkáme na léto či na podzim. V květnu jsme měli uspořádat Krajský přebor škol v orientačním
běhu, ale bohužel z toho sešlo. Ale nová mapka Ptení nám zůstala, tak jsme ve spolupráci s Obcí Ptení
připravili pro všechny zájemce malý čarodějnický orienťák. Na kontrolách pro nejmenší číhali čarodějové a
čarodějky a potrápili je záludnými úkoly, na kontrolách pro starší luštili běžci heslo, které mělo vyjadřovat naši
touhu po běžné době bez omezení – společně si hrát. Všichni běžci si trať náramně užili, protože i počasí nám
vyšlo vstříc a vykouzlilo příjemný jarní den.
A ani den dětí neprošel bez povšimnutí, pozvali jsme široké okolí na akci Pojďte s námi do pohádky. A
opravdu jste přišli! Byli jsme moc rádi, protože pohádkové postavy na stanovištích měli připravené úkoly pro
malé i menší, skákací hrad se prohýbal pod rozjásanými dětmi. Zato u tomboly byla trocha pláče, protože se
všichni těšili, že vyhrají koloběžku, reproduktor, lego nebo jednorožce. Nebo cokoli z bohaté nabídky cen.
Vpodvečer přišel deštík, ale přesto mnozí zůstali se radovat a tančit do večerních hodin.
Děkuji všem organizátorům, dětem i dospělým, že pomohli uspořádat obě příjemné akce. Také děkuji
sponzorům za krásné ceny do tomboly a super skákací hrad.
Kateřina Mikšíková
JARNÍ VÝZVA SVĚTOVÉ ŠKOLY
K příležitosti Dne Země, který proběhl 22. dubna, vytvořil tým Světové školy ZŠ Ptení JARNÍ VÝZVU
SVĚTOVÉ ŠKOLY. Výzva byla rozdělena do čtyřech menších výzev – Buď eko!, Malý kutil!, Do přírody! a Den
Země! Ze zaslaných materiálů (fotek, básniček a povídek) vytvořil tým Světové školy kroniku, prezentaci a
plakáty, které jsme společně po návratu do školy obdivovali v areálu školy.
V první výzvě se žáci snažili nevytvářet odpad, nakupovali bez obalu, šili látkové tašky, na pár dnů
vyřadili ze svého jídelníčku maso, šetřili více vodou a zvládli být jeden den offline. V druhé výzvě se žáci stali
malými kutily. Vyráběli krmítka pro ptáky, budky pro ptáky, hmyzoviště, pítka pro hmyzáky, hmyzí domečky,
lojové koule a domečky pro skřítky. Společné tvoření probíhalo po návratu do školy i v hodinách výtvarné
výchovy a pracovních činností.
Výzva Do přírody vylákala žáky ven na procházku, do lesa a k vodě, kde mohli pozorovat probouzející
se jaro a jejich oblíbená místa v okolí. Poslední výzva proběhla na Den Země 22. dubna. V areálu školy čekalo
na žáky malé překvapení – stezka plná rébusů a hádanek. Žáci si tak měli možnost připomenout, co pro nás
Země znamená, co vše můžeme naší Zemi popřát, jak nejlépe se dokážeme o Zemi starat a prostřednictvím
výzev jí alespoň malinko pomoci.
Jarní výzva Světové školy byla zakončena workshopem o globálních tématech a rozhovory s týmem
Světové školy. Nejvíce se žákům dle jejich slov líbilo, že měli možnost upozornit na to, jak můžeme pomáhat
naší přírodě i sobě navzájem.
Přejeme Zemi, aby byla čistou a pestrou planetou plnou života.
Jana Matoušková, Martina Kličková, Jakub Ambros a žáci z týmu Světové školy

