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Den Země v urbanovské škole pořádáme letos po osmé. Od začátku se naší akce účastní školy z Pavlova
a Dlouhé Brtnice. V posledních několika letech se na základě naší společné spolupráce v oblasti
malotřídních škol účastní ještě školy z Mrákotína a Krahulčí. Tento rok řady našich návštěvníků rozšíří
škola ze Staré Říše. Nová Říše se k nám z kapacitních důvodů už nedostala.
Je samozřejmé, že pořádat akci tohoto typu je organizačně náročné. Vždyť každý rok přivítáme na
našem školním hřišti více než sedmdesát dětí (letos dokonce více než sto). V prvních ročnících jsme vše
pořádali sami. Společně s kolegyněmi Martinou Kotrbovou a Janou Prokopovou jsme připravili první
Den Země v Urbanově v dubnu 2011. Další „Dny“ jsme s Martinou připravovali sami. Velkou pomocí
pro nás byla účast Mgr. Kateřiny Zachovalové z Masarykovy univerzity v Brně, která se studenty
doktorandského studia v letech 2014 a 2015 obohatila náš program. Štafetu spolupráce po
Masarykově univerzitě převzal Geopark Vysočina, jehož aktivity jsou vždy oblíbené. Velkou pomocí je
pro nás také Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko.
Den Země je připraven. Doufám, že se vám bude líbit tak, jak se líbily ty Dny předešlé.
Děkuji všem, kteří letošní Den Země připravili, děkuji všem školám za návštěvu. Doufám, že se vám u
nás bude líbit. Příjemnou zábavu. Mějte se dobře.
Urbanov 24. května 2019

Hynek Vohoska
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Informace pro účastníky
Program
8:00 – 12:00 Aktivity Dne Země
Geopark Vysočina
Výstava „Po stopách slavných výtvarných umělců“ – vernisáž v 9:00
Poetický čtverec
StreetArt
Vědomostní kvíz
Ukázka řemesel
Sportovní a pohybové aktivity
Školní bublina – Školní časopis roku kraj Vysočina
Závěrečný happening

Co, když bude pršet?
Co si vzít s sebou?
V případě deštivého počasí bude akce zrušena. O zrušení budu včas informovat ředitele škol.
S sebou si děti vezmou vše, co si berou běžně na výlet
Prosíme všechny děti, aby si přinesly k nám na Den Země bublifuk (každé dítě svůj).

Rozpis autobusu pro školu ze Staré Říše
Ráno dovoz:
7:40 Stará Říše
8:00 Urbanov
Odpoledne rozvoz:
11:45 Urbanov
12:05 Stará Říše
Dopravu zajistí H-BUS (Pavel Hefer).
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Plán areálu školního hřiště

ŠKOLA URBANOV 145 let
1874–2019

Popis jednotlivých aktivit
Ping Pong

Možnost půjčit si pálky a hrát u venkovního stolu v prostoru u jídelny;

StreetArt

Každá ze zúčastněných škol si může na betonovou plochu nakreslit křídami
obraz. Inspiraci naleznete na panelu. Až bude váš obraz hotov, vyfotíme ho a
pošleme vám váš výtvor na školní e-mail.

Výstava

„Po stopách slavných výtvarných umělců“. Vernisáž začíná v 9.00 hod.
Výstavu pro vás připravili žáci 4. a 5. ročníku pod vedením Marty Veselé
Jirousové.

Ukázka řemesel

Překvapení pro vás. Uvidíme, co se bude dělat. Snad se vám bude výrobek líbit.

Poetický čtverec

4 m provázku, 4 hřebíky, 1 metr čtvereční. Co dokáže jedinec v prostoru
jednoho metru čtverečního vytvořit? Minulý rok oblíbená aktivita…

Kvíz

Dozvíš se něco nového? Něco zajímavého.

Geopark Vysočina

Už třetí rok na našem Dni Země obohacuje náš program Geopark Vysočina
svými aktivitami. Bude letos zase rýžování zlata? Navštivte Geopark Vysočina
a přesvědčte se!

Florbalový turnaj

Na žádost našich žáků bychom letos zkusili uspořádat florbalový turnaj.
Postavíte družstvo o 5 hráčích? Hrát se bude systémem každý s každým, a to
v družstvech 2+1, 3+1 nebo 4+1. O tom, jak to bude, se rozhodneme na místě.
Florbalové hokejky si s sebou brát nemusíte. Můžeme nějaké půjčit. Pokud
vaše děti hře holdují, mohou si přinést svoje.

Sportovní aktivity

V prostoru dráhy bude možnost zapůjčení různých her nebo sportovních
pomůcek. Prostě si jen tak zasportujte.

Opékání buřtů

Oheň se rozdělává po domluvě zhruba kolem půl jedenácté. Buřty, hořčici,
kečup a další pochutiny si vezměte své. Opékací klacky dodáme my.

Školní bublina

Chceš vidět, jak vypadá náš školní časopis? Navštiv náš samoobslužný „stánek“
a v klidu si přečti Bublinu.

Závěrečný happening proběhne těsně před koncem.

®

Zelené „erko“ značí místo, kde
můžeš odpočívat.
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Poučení v souvislosti se Dnem Země v Urbanově
Prosím všechny, abyste řádně poučili své děti o bezpečnosti silničního provozu a o bezpečnosti obecně.
Na hřišti jsou herní prvky, které je možno použít. Za děti si zodpovídá každá škola sama. Ze strany ZŠ
Urbanov nebude konán dozor. Na Dni Země je samozřejmě možno pořizovat fotografie a videa.

