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V. ročník Svatojánského pochodu pro mateřské školy

Dne 18.června 2009 se uskutečnil na Moravských Kopanicích V. ročník Svatojánského pochodu. V tomto 
roce měl název „Život kolem vody“. Jednalo se o celodenní výlet s ekologickou naučnou stezkou v katastru 
obce Žítková, Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Tradice Svatojánských pochodů se udržuje na základě dlouholeté 
spolupráce MŠ Starý Hrozenkov, MŠ Korytná a Informačního 
střediska pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s., Starý Hrozenkov
již od roku 2004. Snažíme se tuto spolupráci nadále rozvíjet.

V letošním roce byla hostitelem MŠ Starý Hrozenkov a Informační 
středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.. Mateřská škola 
z Korytné byla pořadatelem v loňském roce a nyní přijela jako host. 
Ze Starého Hrozenkova se zúčastnilo 32 dětí a 7 dospělých,  
z Korytné přijelo 28 dětí, které doprovázelo 6 dospělých. Celkem se
tedy pochodu zúčastnilo 73 osob. Účastníky pochodu jsou také 
většinou rodiče a další dobrovolníci.
                           
Ve čtvrtek 18.června v půl deváté ráno přivezl ke škole autobus 
kamarády z Korytné. Zde naložili další účastníky z Hrozenkova a 
pokračovali společně na Žítkovou. Zde proběhlo uvítání, malá 
svačinka a paní učitelky ze Starého Hrozenkova zahájily program s 
motivační scénkou. „Dvě žabky a žabák Kamil“, vyzvali děti ke 
splnění úkolů, které byly připraveny na stanovištích trasy 
Svatojánského pochodu.

Děti byly rozděleny do desetičlenných skupinek a každá skupina 
měla jako doprovod dva dospělé. Trasa byla označena červenými 
fáborky. Na každém stanovišti čekal děti obrázek nějakého 

chráněného živočicha s krátkým povídáním o jeho životě. Děti se dozvěděly jak žije čáp, rak, ještěrka, 
užovka, rybka, kačenka nebo zajíček. Jedno stanoviště bylo také věnováno vodě. Na stanovištích děti dostaly 
úkol související s daným živočichem a po splnění dostaly bod. Celá trasa trvala asi dvě hodiny. 

                   

Po návratu byl připraven oběd na Chatě Janka a následoval odpolední program. Děti uvítal pan rybář Jan 
Miko a promítl jim film Prapodivný svět, který popisuje život v místních potocích. Pak následovalo 
vyhodnocení a malá odměna v podobě připravených žabek na zapíchnutí a taštiček s překvapením. Nakonec
se všichni přesunuli k místnímu rybníku, kde pan rybář ještě ukázal dětem živou rybku a živého raka. 



„Zlatou“ rybku vypustili zpět do vody, a tím si všichni zajistili splnění přání. Následovalo rozloučení              
a odjezd domů.
             

                 

Akce byla finančně podpořena Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem školství, mládeže               
a tělovýchovy v rámci společného programu Národní síť EVVO.

Mnoho dárků nám poskytli sponzoři, kterým velmi děkujeme: Linea Nivnice, a.s., DITIPO, a.s.,  Potraviny 
M-TRIO, Jana Svobodová, Jan Miko a také děkujeme za aktivní pomoc Janě Turzové.
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