
 

Dobročinná akce na záchranu mořských želv 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TGM MORAVSKÉ BUDĚJOVICE  

Školní ekočasopis z prací našich žáků 
Několik málo zázraků přírody 

je vypočitatelných, zázrak 

člověka k nim bohužel 

nepatří. 

(Simmel Johannes Mario)  
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https://www.morskezelvy.cz/jak-pomoci.htm 

V Indonésii v oblasti Berau za posledních 70 let ubylo přes 90 % mořských želv. 

Lidé želvám strhávají krunýře a kradou i jejich vajíčka, které pak prodávají turis-

tům jako suvenýry. Po plážích chodí strážci, ale i tak se jim nedaří všechna vejce 

ochránit.  

Proto se ve středu 16. 12. 2020 na školní zahradě uskutečnila akce na ochranu 

mořských želv. Akce se mohli zúčastnit nejen děti, ale i rodiče. Bylo zde plno zá-

bavných aktivit, např. povídání o všech měsících v roce, věštění z jezírka, krmení 

ptáčků v krmítku, … Dále si děti mohly vyrobit svícínek či lucerničku, koupit si mag-

netku s želvičkou, kterou vyrobily děti z prvního stupně, nebo dokonce plátěný 

sáček naplněný sušenými bylinkami. Zde jste se také mohli dozvědět něco o žel-

vách a proč vůbec tahle sbírka vznikla. Vybralo se přes 800 ,- korun, které byly 

předány, aby se mohly odeslat do Indonésie. I přes nepříznivé a chladné počasí si 

myslíme, že se akce povedla a doufáme, že si ji všichni užili.  

https://cituj.cz/Citaty/autorinfo-732.aspx


 

      Žáci 8. A 



Klimatická změna 
Dobrý den. Dostali jsme za úkol vymyslet a zorganizovat akci, která by 

alespoň trochu pomohla klimatu. Podařilo se mi vymyslet akci, která by 

lidi motivovala nosit na nákup látkové tašky. Sama ji ale zorganizovat 

nezvládnu, a proto se s tímto nápadem obracím na vás. 

Jde o to, že bychom oslovili buď jednou prodejnu, nebo celou síť pro-

dejen a udělali bychom TÝDEN KLIMATU, kdy by všichni, kteří přijdou 

nakoupit s látkovou taškou, dostali nějakou slevu.  

Nevím, jestli se nám to podaří zorganizovat, ovšem myslím, že nápad je 

to dobrý a vy nebo celkově naše škola by mi s ním mohla pomoci. 

Hezký den. Táňa Dohnalová 8.C 

JEZ BEZMASÉ JÍDLO 

PROŽIJ DEN V PŘÍRODĚ 

Roztáhni žaluzie, 

nesviť zbytečně 

Zasaď rostlinu 

ŠETŘI VODOU 

 



Přichází jaro 

Čáp bílý 

 

Hledali jsme tři důkazy přicházejícího jara. A našli….. :-) 

 



Veřejná zeleň — projekt Pulchra 

V rámci projektu Pulchra jsme hodnotili úroveň veřejné zeleně v našem městě.  

Krásná úprava zámeckého parku :-) 

Parčík před školou a jeho nedostatky .. 

Zeleň, o kterou se nikdo nestará  

  (Soukromý pozemek— U Tratě)  

 



Sejeme a sázíme 

Jedním z úkolů distanční výuky bylo 

zasadit nebo zaset rostliny. Je vidět, že 

to umíme :-) 

 



Hledáme studánky 

Den vody jsme oslavili pro-

jektem „Hledání pramenů“ 

v našem okolí.  

Nalezené studánky jsme vy-

čistili a vyfotografovali pro 

naše spolužáky a pro vás.  

Zkuste i vy se najít nějakou 

studánku ve vašem okolí a 

její pramen.  

 



Náš tajný lesík 

Sázení lesíka 

Jelikož situace v českých lesích po kůrovcové kalamitě stále není taková, jakou bychom si přáli, rozhodli jsme se 

my, členové kroužku Tereza ze Základní školy T. G. Masaryka v Moravských Budějovicích, pomoci přírodě a za-

sázet les. První lesík jsme zasázeli již před dvěma lety a teď jsme se rozhodli zasázet druhý. Rozdělili jsme si sá-

zení na dva dny, na pátek a sobotu. Kvůli koronavirové pandemii jsme nemohli sázet hromadně, a tak jsme se 

rozdělili do skupinek. Každý člen si přivezl svoji rodinu, dostal kus budoucího lesa, stromky na zasázení a společ-

ně se třemi dalšími rodinami, samozřejmě s dostatečnými rozestupy, sázel na své části. Původně jsme plánovali 

zasázet 600 stromů, ale vzhledem k tomu, že jen v pátek jsme jich zasázeli přes 300, jsme skončili na mnohem 

vyšším čísle. Celkem jsme totiž nakonec zasázeli 1 400 stromků. Budeme se snažit, aby náš lesík z buků a jedli-

ček vyrostl. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se sázení zúčastnili, a doufáme, že příště  

už budeme přírodě pomáhat společně. 

 za kroužek Tereza 

 Táňa Dohnalová 

 žákyně 8.C 

 



Změn své okolí 

Navrhujeme úpravu parčíku před školou. Děti 

dostaly zadání — vymysli lavičku pro vaši třídu. 

Realizace návrhů je různorodá a nápaditá,. A to 

díky volné ruce při výběru materiálu, tak i veli-

kosti.  

 



Plechovky – proč je v naší škole nesbíráme? 

Žáci volitelného předmětu Ekologie — 9. ročník 

sbírali informace o vhodnosti využití plechovek z 

hliníku. Vzniklo několik plakátků, které rozvěsily 

po škole. Ukázka jednoho z nich. 

 



Heřmanské kopce 

 

Jak jsme vraceli heřmánek na Heřmanské kopce 

Děti ze 4. B, díky nepřízni počasí, ve třídě vyrobily zahradní koule – koule 

z hlíny se semínky heřmánku. Počasí se umoudřilo, a tak se vydaly na Heř-

manské kopce, kde bomby z vrcholů kopců s radostí házely do prostoru naváž-

ky starého lomu. A teď už se jen čeká, jestli heřmánek vyroste.  



Vaříme a pečeme pro naše blízké 

Recept: 

500 g cukru = 250 g cukru 

500 g hladké mouky = 250 g hladké mouky 

250 ml oleje = 125 ml oleje 

250 ml teplé vody = 125 ml teplé vody 

6 vajec = 3 vejce 

1 prášek do pečiva = 0,5 prášku do pečiva 

2 lžíce holandského kakaa   

Bábovka od Venduly Karáskové, 7. A 

Tuto bábovku si pro vás připravila 

Anna Bulíková ze 7.A 



Křížovka od Gabriely Jarošové a Venduly Karásko- Řešení 

Žluté hlízy z podzemí 

uvaří se, pak se sní. 

S motykou či s traktory 

sbírají se _ _ _ _ _ _ _ _. 

Z funícího klubíčka 

trčí sama jehlička. 

Hádanka že není těžká? 

Je to jistě tělo _ _ _ _ _. 

Sladká je a oranžová, 

do země se snadno schová. 

Je to mlsek králíčka. 

Poznali jste _ _ _ _ _ _ _ _. 

Ještěrce se podobá – 

hlavu, nohy, ocas má. 

U řeky či potoka 

skvrnitého najdeš _ _ _ _ _. 


