
Den Země a Igelitiáda na ZŠ Úpice-Lány 

 

Jako každoročně se naše škola připojila k oslavám Dne Země, které byly letos 

uskutečněny přesně na den, tedy 22. dubna 2015. Celá škola měla velmi napilno. 

Krásné a celkem teplé počasí nezhatilo nijak naplánovaný program a tak jsme mohli 

bez meškání začít s oslavami. 

Prvostupňové děti měly v dopoledních hodinách přednášku o myslivosti, 

kterou pro ně odlektorovali tři velmi šikovní studenti třetího ročníku České lesnické 

akademie v Trutnově. Žáci se dozvěděli zajímavosti z mysliveckého života, mohli 

naživo spatřit káně Harrisovo, druh rozšířený spíše na americkém kontinentu, a 

v neposlední řadě mohli na vlastní uši slyšet vábení jelenů. V čase, kdy se děti 

neúčastnily výukového programu, sbíraly se svými kantorkami odpadky a 

nepořádek v okolí školy či pomáhaly s jeho zvelebováním.    

Starší žáci se v rámci oslav Dne Země účastnili XVI. ročníku Igelitiády, akce 

zaměřené na úklid břehů řeky Úpy. Naše škola má na starosti úsek od Mostu II. 

odboje až po havlovický splav U Mandle. Zhostili jsme se toho se vší parádou, skoro 

nám na ty kupy nepořádku ani nestačily pytle.  

Spolu s námi se do Igelitiády zapojily i další školy a školky – Městské 

gymnázium a SOŠ Úpice, Speciální škola Úpice, Základní škola a mateřská škola 

Havlovice a školky ze Suchovršic a Libňatova. Pomohli nám také havlovičtí Junáci a 

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Díky tomu jsme zvládli uklidit úsek od 

havlovické pily až po suchovršický most Na Lhotkách. Velké díky patří Technickým 

službám Úpice, které se postaraly o odvoz sesbíraného odpadu. O jeho počtu vás 

budeme informovat v dalších článcích. Doposud jeho hmotnost nebyla vyčíslena. 

Velké poděkování patří všem zapojeným duším, které pomohly k tomu, aby 

svět kolem nás byl pohlednější a krásnější, všem, kteří nejsou k přírodě lhostejní.  

Na závěr bych se chtěla rozloučit slovy jednoho šikovného školkáčka ze 

Suchovršic… Pořádáme tento projekt také proto, „aby se nám spolu dobře žilo!“ 
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