
OSLAVY DNE ZEMĚ 2012 
ve Školičce Kamarád 



Den Země jsme se rozhodli oslavit prací, zábavou i získáním nových informací a poznatků.   
Nejdříve mezi děti zavítali Šmoulinka a Koumák, kteří se na planetě Zemi zabydleli kvůli její krásné 
modré barvě. Děti šmoulí kamarády zavedly do čtyřech království, kterými jsou  vodní, slunečné, 
vzdušné a podzemní.  Ve všech královstvích se šmoulům moc líbilo,  až do chvíle, kdy Koumáka 
zasáhl střep ze zrcadla zlé královny, a ten začal tropit neplechu. Doslova naší planetě Zemi začal 
škodit. Děti ho však vysvobodily písničkou a Koumák napravil všechny škody. Poté připravil pro 

děti různé úkoly o planetě Zemi. 





Další den děti čekal výlet do hvězdárny ve Žďáře nad Sázavou  a taktéž jsme navštívili Selský dvůr 
a zahradnictví. Děti tak měly možnost prohlédnout si Slunce obřím dalekohledem, a pak se  projít 

zahradnictvím a Selským dvorem, kde děti shlédly různé druhy květin, keřů a stromků, rybky v 
jezírku a některá domácí zvířata žijící na farmě. 





Po výletě nás čekala práce. Rozhodli jsme se totiž na naší přírodní zahradě vybudovat zahrádky. 
Každá třída si vybrala jednu – Kuřátka tvořila zeleninovou zahrádku, Koťátka cibulkovou a Berušky 
květinovou. V této části projektového týdne ke Dni Země přispěli i rodiče, a to přinesením různých 

cibulovin a odkopků trvalkových květin. Tak a vyhrnout si rukávy a jde se na to! 



Čtvrtý den nás čekala zábava. Ale ne jen tak obyčejná. Bylo to tvořivé čarování a děti 
čarovaly z odpadového materiálu. Za přispění šikovnosti paní učitelek a nadšení dětí 

tak vzniklo sluníčko z víček, housenka z pet lahví a žabky  taktéž z pet lahví. 



Celý projekt byl zakončen vařením kouzelného lektvaru z bylin v naší čarodějnické 
chýši, ve kterou se proměnil Domeček chytré sovičky Jůly. Byl totiž čas čarodějnic a 

Země se otvírala a dávala své poklady. 



Celý týden jsme si ohromně užili, a tím jsme oslavili svátek naší planety.  
Odměnou za její dary, kterými nás obdarovává, jí byla zazpívána píseň „Chválím Tě 

Země má“ od pánů Svěráka a Uhlíře. 


