
   
   SBĚR KAŠTANŮ je u nás již tradice, letos to byl  3.ročník. 

Tato dvoudenní akce proběhla 5.a 6. října ve spolupráci s Lesy ČR 

v Litvínově zastoupené p. ing. Jiřím Kšírem.  

Kaštany sbírali žáci napříč všemi ročníky. Veliké díky patří i 

jejich pomocníkům z řad rodičů či babiček a dědečků, kteří dětem 

přinášeli těžké tašky plné kaštanů až ke vchodu školy. 

Plnohodnotnými spolupracovníky pedagogů a p. školníků byly také 

žákyně 7.A – členky školního EKOTÝMU.  

Neuvěřitelné je množství kaštanů, které se podařilo nasbírat a předat pracovníkům Lesům ČR. 

Důležitý bylo každý kilogram. Do 1 tuny chybělo pouze 60 kg.  Hmotnost 14 -ti vrchovatě naplněných 

pytlů byla 940 kg.  

Kaštany budou použity jako krmivo pro jeleny z místní obory i jako lákadlo do jejich zimoviště. 

Odměna pro žáky bude nejen sladká, ale i zážitková a poučná 😊. Lesy ČR mají pro děti 

připravenou akci ,, Lesní pedagogika,, přímo v terénu. A škola, družina i školka dostane jako dárek 

ještě smrčky na vánoční ozdobu. 

Nejúspěšnějšími sběrači byly třídy 4.A (1.místo),4.C (2.místo) a 1.B (3.místo). Každá z nich  

nasbíraly nad 100kg.  

 Máme radost nejen z množství kaštanů, ale i z chuti dětí zapojit se do soutěže a tím i do  

pomoci přírodě a těm, kteří se o ni starají profesionálně 😊 .  

 Všem účastníkům děkujeme nejen za nás , ale  i za jeleny, kteří si na nich v zimě  jistě 

pochutnají 😊. 

 

                     Hana Dittrichová  

                      Školní koordinátor EVVO  

 

Výsledková listina :                                                                                            

1.   4.A     136 kg  8.     5.A    39 kg                                     2.STUPEŇ 

2.   4.C      124 kg  9.    5.C    34 kg                                 

3.   1.B       109 kg  10.  3.B    33,5 kg                                  1.    7.C     45 KG 

4.   3.C    93 kg   11.      4.B    28 kg                                 2.    7.A     10 kg 

5.   1.C   73 kg   12.     1.A  a  2.C  27,25  kg                3.    6.C        4kg 

6.   2.B  72 kg  13 .    5.B    24 kg 

7.   2.A          49 kg  14.     3.A  9 KG 


