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Jaro ožívá - aneb o projektu Spring Alive, do kterého
se můžete zapojit a vyhrát!

Jaro ožívá ovšem zahrnuje mnohem
více činností ve volné přírodě i pod
střechou, které zapojují děti, školy a
širokou komunitu do ochrany stěho-
vavých ptáků a vedou je k podpoře
národních partnerů BirdLife. Součástí
programu jsou i speciální stránky pro
učitele, kde si můžete po předchozí
bezplatné registraci stáhnout výukové
materiály a další zajímavé pomůcky
pro výuku.
Letos je pro Vás připravena soutěž,
které se mohou účastnit všichni učitelé
a lektoři EVVO, kteří se se svými žáky
v letošním roce zapojí do aktivit Jaro
ožívá a realizují výuku na téma
letošního roku: „Chráníme ptačí
hnízda". 
Příspěvky musí být doručené do 21. 6.
2021 na e-mail springalive@birdlife.cz.

Jaro ožívá je mezinárodní projekt,
jehož cílem je zvýšit zájem dětí o
přírodu a ochranu stěhovavých druhů
ptáků. Původně evropský projekt,
který začal v roce 2006, se velmi
rychle rozšířil do střední Asie i do
zemí Afriky. 
Na stránky www.springalive.net mů-
žete zasílat svá první pozorování pěti
snadno rozeznatelných ptačích druhů:
vlaštovky obecné, čápa bílého,
kukačky obecné, rorýse obecného a
vlhy pestré. Zde pak z těchto
pozorování vzniká aktuální mapa
neuvěřitelné každoroční cesty stě-
hovavých ptáků. Děti v Africe naopak
od září sledují návrat těchto pěti
druhů ptáků z jejich hnízdišť v Evropě
a v Asii. Vytváření mapy postupu jara
je jednou z hlavních aktivit. 
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První ročník studia je určen předevš ím
učitelům na ZŠ a SŠ v Libereckém,
Královéhradeckém a Pardubickém kraji.
Na studium př ispívá kraj. Absolvent získá
osvědčení, akreditované od MŠMT.
Studium je prezenční a zahrnuje 250
hodin výuky. Př ihlášení: do 15.5.2021.
Více informací najdete na tomto odkazu.
Př ihláška je ke stažení ZDE.

O  ČEM  JSME  SI  POVÍDALI
S  ONDŘEJEM  PELIKÁNEM?

Calla vás srdečně zve na online besedu z
cyklu Zelených úterků pod názvem
"Povídání o půdě v souvislostech", která se
uskuteční 20. dubna od 17:30. Hostem
bude Miloslav Devetter z Biologického
centra Akademie věd ČR. Více ZDE.

AKTUÁLNĚ

SPECIALIZAČNÍ  STUDIUM
PRO  ŠKOLNÍ
KOORDINÁTORY  EVVO

V našem prvním dubnovém rozhovoru
jsme si povídali s Ondřejem, a to o zá-
chranné stanici Lipec, o oboře Ž leby či o
projektu NatureTV. Pokud Vás zajímá
např íklad kolik zvířat se ročně do ZS
Lipec dostane, jak svů j  provoz v této
době financují , či jaké programy pro školy
nabízejí , přečtěte si celý rozhovor na
naš ich webových stránkách.  S Ondřejem
jsme natočil i i krátký online rozhovor, na
který se můžete podívat na kanále
Youtube Ekoosveta EVVO.

ZELENÉ  ÚTERKY
„POVÍDÁNÍ  O  PŮDĚ  V
SOUVISLOSTECH“

https://ekoosveta.cz/wp-content/uploads/2021/04/A49_Nabidka-spec.studia-pro-pedagogy.pdf
https://ekoosveta.cz/wp-content/uploads/2021/04/A49_prihlaska-spec.studium-2021.docx
https://www.calla.cz/
https://ekoosveta.cz/2021/04/07/rozhovor-s-ondrou-pelikanem-ze-zachranne-stanice-lipec/
https://www.youtube.com/watch?v=7U5Kq4E1zgc


POŘÁDÁME


