
 
NOV INKY  Z  EVVO

Nezapomeňme na zvířata - i oni nás v této době potřebují

I my můžeme pomoci! Většina stanic
nabízí možnost stát se na rok adop-
tivním rodičem některého ze zvířat, o
které se starají. Stát se na rok
rodičem, může jak jednotlivec, tak
například i celá třída. Adopce zvířat
může být pro Vaši třídu motivací, jak
se zajímat o své okolí. Jako doklad o
adopci zvířete vystavují záchranné
stanice tzv. adopční listy. 

Podpořit zvířata můžete i jiným způ-
sobem. Zavolejte do ZS, kterou máte
nejblíž a domluvte se na konkrétní
pomoci, kterou stanice sama nejvíce
potřebuje.

Seznam záchranných stanic v našem
kraji najdete na webu ekoosvěty.

Veverky, zajíci, ale i mládě muflona. V
době pandemie přinesli l idé do
záchranných stanic (ZS) v tuzemsku
více než tři a půl tisíce volně žijících
zvířat. Tedy zhruba o tři stovky více
než za stejné období loni.

Pardubický kraj má na svém území
několik záchranných stanic, které se
starají o zvířata. Tyto stanice obvykle
nabízí i školní programy pro děti, točí
videa ze záchranných akcí, starají se
o ty, kteří to sami nezvládnou. 

Provoz stanice není jednoduchá ani
levná záležitost. Bez přispění oběta-
vých lidí, kterým není osud zvířat
lhostejný, by tyto stanice šlo jen těž-
ko provozovat.

https://ekoosveta.cz/ekocentra-a-poskytovatele-ekologicke-vychovy-v-pardubickem-kraji/


Centrum celož ivotního vzdělávání v Par-
dubicích pořádá 18. března 2021 kurz
Enviromentální výchova v praxi, který je
určen pro učitele mateřských školek,
vychovatele školních druž in a pedagogy
volného času. Více informací naleznete na
webových stránkách Centra.

RECYKLOHRANÍ

Chystáte se letos založ it svou vlastní
iniciativu komunitně podporovaného
zemědělství (KPZ)? Jste v rol i zemědělce,
koordinátora nebo člena budoucího
koordinačního týmu? Pak právě pro vás a
s vámi by Asociace místních potravinových
iniciativ, o.p.s. chtěla letos otevř ít
podpůrnou skupinu pro KPZ nováčky.
Registrovat se můžete do 11. 3. zde.

AKTUÁLNĚ

KURZ  ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA  V  PRAXI

Recyklohraní je školní recyklační program,
který vznikl pod záštitou MŠMT České
republiky. Po celý březen bude probíhat
Jarní sběrová kampaň se soutěž í
zaměřená na sběr bateri i a elektra. Pro
nejaktivnějš í  školy v každém kraji i pro
absolutní vítěze z celé ČR jsou př ipravené
odměny v podobě poukázek na nákup v
řetězci prodejen Kaufland. Jak se př ihlásit
najdete zde.

ZBÝVÁ  POSLEDNÍCH  PÁR
DNÍ  K  REGISTRACI  DO
PODPŮRNÉ  SKUPINY  KPZ
NOVÁČCI  2021

https://www.ccvpardubice.cz/kurz/environmentalni-vychova-v-praxi-91c
https://www.asociaceampi.cz/kalendar-akci/registrace-do-podpurne-skupiny-kpz-novacci-2021/
http://recyklohrani.cz/cs/


POJĎME  SE  UČIT  O  LESE
DO  LESA

PANDEMIE VĚTŠ INU Z NÁS UZAMKLA DOMA. POKUD VŠAK PŘEMÝŠLÍTE,  JAK
ZPESTŘ IT  DĚTEM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKU, AŽ  BUDE MOŽNÉ SE ZASE
POTKAT, MÁME PRO VÁS PÁR TIPŮ  NA ZAJÍMAVÉ EDUKATIVNÍ VÝLETY!

Společnost Městské lesy Chrudim, s.r.o 
 nabízí programy lesní pedagogiky pro
děti z mateřských a základních škol i pro
stu-denty středních škol. Po předchozí
dohodě lze program předem př ipravit
př ímo na určité téma. Pokud chcete s
dětmi v př í rodě strávit dva až tř i  dny,
př ipraví Vám program včetně sportovních
aktivit!  

 

Ekocentrum Skř ítek v Pomezí nabízí
zaj ímavé programy pro školy a školky plné
chuti, např íklad o čokoládě, nebo o
stromech, které mlsáme. Nechybí ani
programy zaměřené na výrobu papíru, na
včelstva či o dnes nabíraj ící na dů lež itosti
- o vodě. Více informací najdete zde.

VZDĚLÁVACÍ  PROGRAMY ,
CO  CHUTNAJÍ

BÍLÍ  JELENI ,  DRAVCI ,
SOVY ,  LESNÍ  ZVĚŘ . . .

...a mnohem více! To nabízí obora Ž leby.
Poskytují programy pro děti od MŠ až po
střední školy (např. zaměřené na zvířata
či myslivost). Návštěvou obory navíc
podpoř íte záchrannou stanici Lipec.
Koukněte na jej ich webové stránky a
načerpejte inspiraci třeba na NatureTV.

TIPY  NA  VÝLET

https://lesychrudim.cz/
https://www.ekocentrumskritek.cz/about/
https://www.milujemeprirodu.cz/

