
REALIZACE JEDNOHO 

OPATŘENÍ

INSTALACE SUDŮ NA ZACHYTÁVÁNÍ DĚŠŤOVÉ VODY



CO JE VLASTNĚ RESILIENCE?

 Resilience je schopnost systému vyrovnat se se změnou a pokračovat 

v rozvoji. 

 V Ústí nad Labem už skoro měsíc nepršelo .  Tak jsme se, jen tak pro 

zajímavost, zeptali lidí, zda si toho všímají. Po předešlé zkušenosti jsme se 

moc netěšili. Bohužel náš kameraman si odjel na dovolenou do Španělska,  a 

tak jsme tentokrát vyrazili bez kamery. Ptali jsme se rodičů dětí, kteří na ně 

čekali před školou (Říkali jsme si, stejnak musí čekat, třeba se s námi budou 

rádi bavit – tedy toto vymyslela paní učitelka ).

 Někteří se dokonce i zamýšlejí nad otázkou: „Proč?“  Málokdo chce ale uvěřit 

tomu, že za to může klimatická změna.  



ANKETA – ptali jsme se, zda si všímají, že 

neprší, a že je sucho a pokud ano, tak proč? 

 Většinou si lidé toho, že neprší všímají a jsou paradoxně rádi, neboť nemusí 

tahat s sebou deštník, nejsou mokří, mohou trávit volný čas venku (na kole, 

na bruslích, na zahrádkách před restauracemi …)

 Všichni si všímají toho, že je letos hodně pylu. Málokdo si ale tuto skutečnost 

spojil s tím, že neprší. Spousty lidí označilo za viníka chudinku řepku (brukev 

řepka olejka). Paní učitelka nám vysvětlila, že za to nemůže řepka, nýbrž 

člověk.

 Na otázku „Proč si myslí, že je sucho?“ někteří odpověděli, že je letos špatný 

rok, že to za rok bude lepší. S klimatickou změnou to nespojil nikdo.  



ROZHODNUTÍ

 Po besedě s paní starostkou  jsme se rozhodli zrealizovat opatření sucha na 

školní zahradě. V letošním roce se naše škola připojila k Výzvě č.16/2017 –

žádost o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního 

prostředí – žádáme o více než půl milionu korun na obnovení školní zahrady. 

Chtěli bychom tam altánek (učebnu v přírodě), vyvýšené záhony, ještěrkovník, 

vysazení devíti nových stromů atd. 

 Na zalévání budeme potřebovat vodu, tak jsme se dohodli s paní 

starostkou, že nám zafinancují nádoby na dešťovou vodu. 



SAMOZŘEJMĚ JSME PŘILOŽILI RUKU K 

DÍLU



POMOHL I PAN UČITEL



Místo realizace

Okap je hodně stařičký, je ještě 

čtyřhranný. Bohužel se již takové 

nedělají. Vhledem k termínu 

15.květen, nainstalujeme jen nádobu, 

ale pan Novotný nám slíbil, že sežene 

sponzora a do konce roku nám oba 

okapy vymění, aby na nich už byla 

taková klapka, která bude regulovat 

množství vody v nádobě. 

Těšíme se na první deštík. 

Snad se do 15. května dočkáme.



Místo toho druhého okapu, by měl být 

takovýto systém.



Pan učitel přivezl materiál

POZOR NA PRSTY



NASTAL NEČEKANÝ PROBLÉM

BAREL NA VODU 

NEPROJDE DVEŘMI, 

MUSÍME TO CELÉ 

OBEJÍT.



NÁMI PŘIPRAVENÉ MÍSTO VYSYPEME 

ŠTĚRKEM



POLOŽÍME ZATRAVŇOVACÍ DLAŽDICE



UMÍSTÍME BAREL A BUDE HOTOVO



TEĎ UŽ JEN ČEKAT NA DÉŠŤ, SNAD SE ZÍTRA 

DOČKÁME. ZACHYTÍME AŽ 400 LITRŮ VODY.



KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ.  



PLNÍME DALŠÍ OPATŘENÍ, CHCEME NA 

ŠKOLNÍM HŘIŠTI TROCHU STÍNU



PAN UČITEL DĚLÁ MOŽNÉ I NEMOŽNÉ



NERADI TO PŘIZNÁVÁME, 

ALE NEZVLÁDLI JSME TO.


