
Prezentace ZŠ jazyků pro soutěž Magistrátu města Karlovy Vary: 

prezentace vytvořena 7. 5. 2018



 Ve dnech 10.-23. dubna proběhl úklid stezky pod hotelem 
Imperial v rámci soutěže „Chceme čisté město’’. Do práce se 
zapojili žáci ZŠ jazyků a měli z ní i přes všechnu dřinu 
velkou radost, protože stezka je nyní jako nová.



Stezka před úklidem

Nápad uklidit tuto stezku vznikl v září 
2017, kdy jsme touto cestou šli na výlet 
na Kozí hrádek. Všude se válelo listí, 
kameny a odpadky. Dlouhé schody se 
nedaly ani sejít kvůli velkým návalům 
bahna. Tak jsme si řekli, že takhle ne!



Znečištění našich lesů

Našli jsme věci, které do lesa 
určitě nepatří!



Všude se válely sklenice a papíry...

Nepořádek na stezce



Začátek úklidu 

10.4.2018

Tady jsme ještě plni elánu s 
tím, že nám práce nezabere 
více jak dvě hodiny. 
Nakonec jsme museli v 
„plné polní“ na naši stezku 
celkem pětkrát.. 



Někdy to byla vážně zábava!

10.4.2018

Radost z práce



Snažili jsme se cestu co nejlíp 
vyčistit.

10.4.2018

Naše pracovní úsilí



Zajímal nás každý detail.

10.4.2018

Práce na stezce



Na pomoc jsme si ze školy vzali 
hrábě, lopaty, motyky, košťata 
a pytle.

12.4.2018

Naše pracovní náčiní neboli „zbraně“ 



12.4.2018

Pracovní skupiny

Každá skupina uklízela 
jiný úsek.



Naši pytláři

Do nošení těžkých pytlů s 
odpadem, listím a přebytečnou 
zeminou se zapojili nejenom kluci.

12.4.2018



S úsměvem do práce

12.4.2018



Návštěvníci

Při našem úklidu stezkou procházely 
milé paní ze Slovenska a po stromech 
pobíhala roztomilá veverka.

19.4.2018



Našli jsme mnoho 

zajímavých zvířat.

19.4.2018

Přírodopis v praxi



Finální úpravy

23.4.2018

Stezka po mnoha hodinách 
tvrdé a poctivé práce.



Schody byly tak 
čisté, že se na nich 
dalo sedět.

23.4.2018

Spokojenost s výsledkem



Rozloučení

Na závěr jsme 
vyrobili dřevěné 
cedulky na 
začátek a konec 
stezky.

23.4.2018



Byla to spousta práce, ale všichni jsme si to užili. 
Nejenom, že jsme udělali dobrou věc pro Karlovy Vary a 
hlavně jejich návštěvníky, ale spojilo nás to jako kolektiv. 
Děkujeme!
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