
 
NOV INKY  Z  EVVO

Vymyslete se svými žáky reklamní kampaň, která
lidem napoví, jak snížit spotřebu vody

 
social media special ist, co je to public
relations atp. Také, jak reklama fun-
guje, jak se tvoř í  dobrý slogan nebo
kde všude se dá reklama prezentovat.
Zároveň j im budou poskytnuty
potřebné informace, s kterými mohou
oslovit své spolužáky, kamarády,
učitele, rodiče a dalš í  členy rodiny, ale
i š i rokou veřejnost, a vysvětl it j im, proč
je dů lež itá šetrná spotřeba vody a jak
sníž it spotřebu vody v domácnostech
anebo třeba př ímo ve škole. 
Menš í  děti v mateřských školách
mohou společně vytvoř it např íklad
reklamní plakát nebo třeba jen
tematické obrázky či leporela. 
K tomuto úkolu pro vás př ipravil i orga-
nizátoř i  video a zjednodušené zadání,
které můžete žákům zadat v rámci
distanční výuky.

Zbývá poslední měsíc, kdy je možné
se zúčastnit s žáky návrhu reklamní
kampaně, jak sníž it spotřebu vody!
Pitná voda je dů lež itá a bez ní by
nebyl ž ivot. Víme však také opravdu
vš ichni, jak se chovat zodpovědně a
vodou zbytečně neplýtvat? A právě o
tom je nový osvětový úkol, který zve
žáky a studenty, aby vymyslel i
reklamní kampaň , která l idem napoví,
jak se k vodě chovat ohleduplně a
sníž it jej í spotřebu, ať už doma nebo
ve škole.
Př i  plnění úkolu se žáci a studenti
promění v reklamní tvůrce. Orga-
nizátoř i  j im k tomu v př i loženém
zadání poskytnou praktické základní
informace, jak funguje reklamní tým.
Např íklad kdo je kreativec, copywriter,
media planner, grafik, webdesigner, 

https://www.youtube.com/watch?v=Gp_BBCMkmo0
http://recyklohrani.cz/cs/tasks/view/78


Prvně byl „Den ptáků“ vyhlášen jako akce
pro školy v tehdejš ím Rakousko-Uhersku
1. dubna 1900 a spolu s opeřenci se
„oslavovaly“ i stromy. Jedním z hlavních
cílů „Mezinárodního dne ptactva“ je obrátit
pozornost k nebezpečím, ohrožujícím ptáky
na celém světě a pomoci tak jej ich ochraně
a ochraně jej ich stanovišť.

ČESKÁ  TŘEBOVÁ  SE
PŘIPOJÍ  K  AKCI  UKLIĎME
ČESKO  O  TÝDEN  POZDĚJI

DNES  JE  NEJEN  APRÍL ,
ALE  I  MEZINÁRODNÍ  DEN
PTACTVA

Akce Ukliďme Česko bude pořádána
místní organizací Český svaz ochránců

př í rody. Akce se koná za podpory města
Česká Třebová a městské společnosti Eko
Bi. Ve městě bude úklidová akce probíhat
od pátku 2. dubna do pondělí 5. 4., kdy
bude možné vyzvednout z pytlomatu u
ekocentra na Podbranské ulici pracovní
pomůcky.

HODINA  ZEMĚ  2021
ÚSPĚŠNĚ  PROBĚHLA
Do hodiny Země 2021 se v sobotu 27. 3., i
v čase pandemie, zapoji lo 145 obcí, 108
organizací a tisíce jednotl ivců , kteř í  si
stanovil i své kl imatické závazky.
Ze 145 zapojených obcí bylo rekordních 17
statutárních měst. U nás v Pardubickém
kraji se kromě statutárního města Par-
dubice zúčastnilo např íklad město Chrudim
či obec Vraclav. Do hodiny země jsme se
zapoji l i i my a uspořádali jsme pro Vás
soutěž. Všem výhercům gratulujeme. Akce
a soutěže sledujte na našem Facebooku a
na webových stránkách!

AKTUÁLNĚ

https://www.facebook.com/UklidmeCesko/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA0qU4KvXlKHbhQ1Z2FU9WC9H32Y7vd7XW1fmIFvX97pV6_H0yh35Hbr9DYhsx-yzx1A2C6I55wevAXGR3q23TEu-IiexJLZp3aRVeOO0yT4I5ThqZNanX7zuH5_beMlTtPmvVw0PD4p2LEeGNiBd683Gxhpf1as6RRSPy4-b7Hw44DpDv6eO8sKHSC77DipTEEniSxYEyC3siKOydc-nQSa0vQiIWC9aq5rVFkkX_P0KVVnX60U0a6J321GfpIIqNLCyqZXDKXzl2IxFaZmrpFAgdNbfKsRfAxko_NWQAUwuwnbAZxc86KDTM1LoKgDCSrVPzWfggMupn0vYfNn8EFX_uRQSYcAdfQkM4sRSZGbFJGRHm4RqPfRj5tCzwFdldhTUd9VPDdxsj3E4oC_t32KyY&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/csop.cz/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA0qU4KvXlKHbhQ1Z2FU9WC9H32Y7vd7XW1fmIFvX97pV6_H0yh35Hbr9DYhsx-yzx1A2C6I55wevAXGR3q23TEu-IiexJLZp3aRVeOO0yT4I5ThqZNanX7zuH5_beMlTtPmvVw0PD4p2LEeGNiBd683Gxhpf1as6RRSPy4-b7Hw44DpDv6eO8sKHSC77DipTEEniSxYEyC3siKOydc-nQSa0vQiIWC9aq5rVFkkX_P0KVVnX60U0a6J321GfpIIqNLCyqZXDKXzl2IxFaZmrpFAgdNbfKsRfAxko_NWQAUwuwnbAZxc86KDTM1LoKgDCSrVPzWfggMupn0vYfNn8EFX_uRQSYcAdfQkM4sRSZGbFJGRHm4RqPfRj5tCzwFdldhTUd9VPDdxsj3E4oC_t32KyY&__tn__=KH-R
https://ekoosveta.cz/


EKOVÝZVA  2021 JE  TADY !

Celý duben bude probíhat 7. ročník
EKOvýzvy. Zapojí se do ní letos i
herečka Tereza Těžká známá z
dokumentárního fi lmu V síti , která se
bude snaž it sníž it množství vypro-
dukovaného odpadu, a jej í kolegyně
Aneta Krejčíková ze seriálu Ulice,
která na měsíc omezí masné výrobky.
Zároveň pro projekt EKOvýzvy
natočily herečky originální videa
zobrazující v nadsázce a s vtipem
úskalí , která s sebou může př inést
změna chování. Tereza se ve videu
snaž í  odnést svů j  nákup z pražské
Holešovické tržnice bez použ it í
plastových sáčků a Aneta se mezi
zvířaty na Toulcově dvoře jen těžce
loučí s masovou stravou.

Začněme u sebe! EKOvýzva je časově
omezený projekt, který během celého
dubna funguje jako katalyzátor změny u
nás samotných a zprostředkovaně
skrze tebe a média také u veřejnosti. 

Pojďte do toho a inspirujte ostatní,
př i jměte výzvu a prož i jte měsíc j inak.
Mluvte o svých záž itcích, objevech,
starostech i radostech se svými
blízkými, svým okolím, v práci nebo ve
škole. Na webu ekovyzva.cz si budete
moci po registraci zvolit jednu až tř i
výzvy a také tematické úkoly, které vás
EKOvýzvou provedou. Budete moci
př idávat př íspěvky, komentovat a
lajkovat jako na j iné sociální sít i . 

Protože mi zálež í  na planetě a ž ivotním
prostředí, rozhodla jsem se letos zapojit do

skvělé akce Greenpeace - do dubnové
EKOvýzvy. Vybrala jsem si tu

bezodpadovou, to znamená, že celý měsíc
se budu snaž it produkovat co nejméně

odpadu, předevš ím plastu.”
 

AKTUÁLNĚ

 

TEREZA  TĚŽKÁ :

Video Tereza Těžká 
Video Aneta Krejčíková

 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=833033737563616
https://fb.watch/4wGtyugPTw/


TRADICE

Přejeme Vám krásné Velikonoce!



SOUTĚŽ


