Ekologický týden na ZŠ praktické Králíky
Tato již tradiční akce se na naší škole konala podeváté. 1. část se konala na začátku
měsíce května, kdy proběhl Den řemesel (dílny: staročeská kuchyně, inchové obrázky, plstěné
šperky, zednické práce, malování na textil, keramické květináče, vosková batika), Jarní
stezka Ferdy mravence – práce všeho druhu (hry v přírodě podporující spolupráci ve
skupinách a šetrné chování vůči přírodě), Hledání pokladu skřítka Ekolíka (tentokráte pouze
v okolí školy a přilehlého Králického potoka – Město Králíky nám schválilo finanční
příspěvek na nákup pokladu v červnu, kdy již bylo po akci (zažádáno bylo v březnu - finanční
příspěvek jsme tudíž nevyužili).
20. 9. – 22. 9. proběhl naplánovaný ekovýchovný pobyt ve středisku ekologické
výchovy v Sedmihorkách. Účastnilo se 31 žáků a 5 osob pedagogického dozoru. Aktivity
probíhaly hlavně v terénu, podporována byla láska k přírodě, šetrné chování vůči přírodě,
terénní výzkum, odpovědný vztah ke zvířatům. Na ekovýchovný pobyt naše škola získala
finanční příspěvek od Pardubického kraje ve výši 30 000,- Kč (prostřednictvím Společnosti
pro Heřmanice, o. s.), celkové náklady však činily 42 865,- Kč.
Všem žákům (i učitelům) se akce velice líbila, o čemž svědčí pár bezprostředních
ohlasů účastníků ekopobytu v Sedmihorkách:
Líbila se mi zvířátka, koně, dům. Jela bych tam znovu, protože se mi tam líbilo. (D. B.)
Líbili se mi koně, chaty a skály. Měli jsme pěkný program a dobré lektory. (M. R.)
Byl to skvělý program. Nejvíc se mi líbili koně a vyvolávání sov v noci v lese. Vyšlo nám
počasí, bylo teplo, sluníčko – prostě se mi tam líbilo a jel bych zase. (M. S.)
Líbilo se mi skalní město, zvířata – hlavně koně a jak jsme vyvolávali sovy. V Sedmihorkách je
klid a je tam hezky. (J. C.)
Mně se nejvíce líbily chatky, mini golf, průlezky, koně ze železa i ti opravdoví, všelijaké úkoly
a hry. Bavily mne hry i úkoly, pak taky strašilky a had škrtič. Perfektní to bylo ve skalách. A
taky se mi líbili nějací kluci. (E. V.)
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