Světový den míru
21. září
V pondělí 21. září se Základní škola v Chlumčanech již potřetí účastnila akce „Zasaď
strom“. Akce se koná každý rok 21. září u příležitosti „Světového dne míru.“
Za spolupráce s vedením obce, která strom
obstarala, jsme zasadili na školní zahradě nový strom
javor babyku.
Z každé třídy se sešli dva zástupci, aby se
podíleli na vysazení stromu a zároveň předali
informace o celé události svým spolužákům ve třídě.
A tak už tu stojí, strom jako symbol života,
dlouhověkosti a čistého prostředí.
L. Škvárová

LEAF International a ENO Environment Online zvou všechny školy, aby zasadily
stromy pro mír a udržitelnější budoucnost. Akce se koná 21. září, každý rok u
příležitosti „Světového dne míru“ Organizace spojených národů. Je součástí globální
kampaně, na které se zúčastní více než 5 000 škol v přibližně 120 zemích.

Zároveň LEA F a EN O slav í 20 let!
Tato událost je praktickým způsobem, jak zlepšit environmentální a globální
vzdělávání. Spojuje děti z celého světa se zaměřením na otázky životního prostředí.
Akce navíc podporuje mírové vzdělávání a zvyšuje povědomí školních dětí o významu
stromů a lesů v celosvětovém měřítku. Výsadba stromů symbolizuje naději a
kontinuitu života.
První stromy budou vysazeny v poledne v Oceánii. V návaznosti na Slunce budou nové
stromy umístěny na Zemi v Asii, Evropě a Africe. Nakonec se tento řetězec stromů
dostane do Ameriky. Země se jednou otočí na své ose a svůj domov najde několik set
tisíc nových stromů.

Očima páťáka aneb Mezinárodní den míru

Byl Mezinárodní den míru. Sešli jsme se na zahradě před školou. Již tam byla vykopaná díra.
Stál tam javor babyka a ležel tam pytel kompostu. Byla tam paní ředitelka, paní
starostka a pan místostarosta. Z každé třídy byli dva zástupci, kromě prvňáčků, kteří tam byli
všichni. Paní učitelka zahájila akci a předala slovo paní starostce. Ta nám vysvětlila proč
zrovna javor babyka a paní učitelka se nás zeptala, kolik let tu bude přibližně stát.
Pak deváťáci dali strom do díry a vysypali kompost ke kořenům a zalili jsme to. Poté
začal boj o lopatu a lopatky a já jsem tam hodil první lopatu hlíny, jak byl kompost nasáklý
vodou, všude létalo bahno.
Když tam bylo hodně hlíny, děti začaly nosit drny trávy. Paní učitelka nám řekla, že už
je tam hlíny dost a šli jsme zpátky.
Budu rád, když mi paní učitelka vybere ještě jednou, ale radši už to nechám někomu
jinému a doufám, že se tu stromu bude líbit.

Petr Polívka, 5. třída

Sázení stromu

21. 9. byl Mezinárodní den míru. Ten den jsme ve škole sázeli strom.
Z každé třídy byli vybráni dva žáci, kteří se sázení zúčastnili. Z naší 5. třídy paní
učitelka Lenka Škvárová vybrala mě Míšu Režovou a Péťu Polívku.
Tentokrát to vyhrál javor babyka. Proč zrovna javor babyka? Tak třeba lípa u nás
poslední dobou usychá. Zato javoru nevadí v létě sucho a v zimě posypová sůl. Je odolný vůči
kouři z továren a aut. Také jsme se dozvěděli, že vydrží přes 200 let.
Pomáhali jsme zahrabávat kořeny. Nakonec kluci strom zalili. Moc jsme si to všichni
užili a doufáme, že z malého stromečku vyroste obrovský strom.

Michaela Režová, 5. třída

