
DEN ZEMĚ NA ČEMÍNSKÉ 2015 

30. 4. 2015 jsme se již tradičně připojili k celosvětové oslavě Dne Země. 

Letos jsme se nechali inspirovat tématem SVĚTLO. Rok 2015 byl vyhlášen OSN 

mezinárodním rokem světla a světelných technologií.  

Tento poslední aprílový den jsme nejprve spočítali vybité baterie sbírané 

celý rok. Žáci 5. třídy měli opravdu napilno, dopočítali se neuvěřitelných 6 380 

baterií!! Díky žákům naší školy a především velmi pilným sběračům z 1. stupně, 

12 156 vybitých baterií bude ekologicky zlikvidováno a nebezpečné látky v nich 

ukryté nepoškodí naše životní prostředí. 

Potom se celá škola přesunula k místnímu fotbalovému hřišti, kde na nás 

čekali draví ptáci a spolek Zayferus. Měli jsme tak možnost dozvědět se více a 

hlavně na vlastní oči vidět ukázky, jak tito dravci loví svou kořist. Celý program 

byl ozvučen, takže přilákal i spoustu našich spoluobčanů, kteří spolu s námi 

sledovali úžasné představení. 

Po návratu zpět do školy pokračoval program ve  

třídách velmi rozmanitě. Čtvrtá třída porovnávala 

světlušku a žárovku jakožto zástupce živé přírody 

a lidského výtvoru. Zatímco žárovka svítí jen 

tehdy, je-li připojená k elektrickému proudu, 

světluška svítí díky luminiscenci v noci a v době 

páření. V 6. A se zabývali světlem a stínem ve výtvarném umění. V 6. B si 

vyzkoušeli den „poslepu“. Třída 7. A se seznámila s pojmem světelné znečištění. 

Pokud je světla moc a pokud je použité nevhodně, může mít negativní dopad 

na lidské zdraví, zejména na zdravý spánek, může škodit některým živočichům, 

dokonce ovlivnit i bezpečnost lidí v dopravě. Uvědomili si, že možnost vidět 

noční oblohu mají pouze lidé spíše z menších měst či vesnic. Naučili se některá 

další souhvězdí. Žáci 7. B vyráběli kaleidoskopy, poznávali zákonitosti spojené 

s lomem a odrazem světla. V 8. B zpracovali 2 krásné a vždy ohromující světelné 

jevy: DUHU a POLÁRNÍ ZÁŘI. Třída 9. A se seznámila s životem, vynálezy i 

zajímavými peripetiemi Františka Křižíka. Tento významný plánický rodák spolu 

s Edisonem a Jabločkovem rozsvítil svět. Díky němu mohli Pražané cestovat 

tramvají závratnou rychlostí 15 km/hod. A jeho fontána? Tu obdivujeme 

dodnes. Žáky 9. B zaujalo nejvíce téma LIGHTART. Zmapovali některé největší 



akce založené na využití světelných technologií – jak bylo realizováno heslo 

„Rozsviťme světlo v ČR“ v našich největších městech, zvláště v Plzni. Velmi 

zajímavé téma vybrala pro své žáky paní učitelka 8. A Martina Kupilíková: 

30. 4. jsme oslavili Den Země. Celá základní škola na Čemínské ulici měla 

k dispozici stejné téma. Přesto každá třída zpracovala téma světlo jiným 

způsobem. 8. A si zvolila luminiscenci. K tomuto tématu jsme potřebovali tmu, 

proto jsme většinu dne strávili ve sklepě základní školy. Vysvětlili jsme si, co je to 

luminiscence, kdy k ní dochází, jak vzniká, jaké jsou druhy a kde ji můžeme vidět 

v běžném životě. Nejprve si každý z žáků vybral ampulku s " živou či mrtvou " 

vodou. Živá voda se po osvícení UV lampou modře rozsvítila. Světélkující 

kapalinou byl tonik, který obsahuje chinin. Kapalina, která nesvítila, byla 

obyčejná voda. Dále jsme si ukázali neviditelně píšící fix. Pokud s ním píšeme či 

kreslíme, výsledek se ukáže až po osvícení UV lampou. Takovou lampičku si 

můžeme koupit v papírnictví nebo si ji velmi levně můžeme vyrobit. K výrobě 

lampičky jsme potřebovali UV diodu, rezistor, vodiče, kancelářské sponky a 

plochou baterii. Před samotnou výrobou jsme si zopakovali, co už víme o 

elektrickém proudu, napětí a odporu, jak sestavit potřebný elektrický obvod, 

zakreslili jsme tento obvod schematicky a zopakovali jsme si všechny nutné 

podmínky, které jsou potřeba dodržet, aby obvodem procházel elektrický proud. 

Sestrojili jsme sedm UV lampiček a naučili jsme se při tom i pájet. Poté jsme se 

vrátili do sklepa a naše UV lampičky jsme vyzkoušeli na občanském průkazu, 

bankovkách, prášku na praní, zvýrazňovačích, bílém oblečení, zářivce, atd. 

Vyzkoušeli jsme si i fluorescenci - nastříhali jsme různé druhy zelených listů a 

vylouhovali je v acetonu. Po osvícení UV lampou svítily červeně. Zjistili jsme 

také, že občanský průkaz má velké množství ochranných prvků, stejně tak lístek 

z plzeňského MHD na rozdíl od lístku z MHD z Bruselu, vyzkoušeli jsme dále 

zvýrazňovače, platební karty, barevné papíry, světelné tyčinky, ...  

 Třídní učitelé připravili pro své žáku spoustu dalších činností, které 

zmíněny nebyly. Fotografie z celého dne si lze prohlédnout na 

http://skola.touskov.cz/projekty.html. 
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