
 
NOV INKY  Z  EVVO

Zbývá posledních pár dní, kdy můžete soutěžit 
s www.ekoosveta.cz

Mezinárodní Den Slunce oslavujeme vždy
3. května. Tento den se poprvé začal
slavit v roce 1978 v USA. Šlo o inciativu
administrativy tehdejšího prezidenta
Jimmyho Cartera, který chtěl propagovat
solární energetiku. 

Evropa má také svůj Evropský Den
Slunce, který byl stanoven na Evropském
týdnu udržitelné energie, který proběhl
na začátku roku 2008 v Bruselu.
Obyvatelé členských zemí EU Den Slunce
slaví 17. 5. a propagují tak užívání obno-
vitelných zdrojů energie. Posláním
Evropského slunečního dne je totiž
přivést sluneční energii blíže občanům
Evropské unie a umožnit jim objevit
výhody jejího užívání. 

V rámci oslav těchto dvou významných
dnů jsme si pro vás opět připravili
soutěže o zajímavé ceny. 

Soutěže jsou rozděleny do několika
věkových kategorií, a to od těch
nejmenších, tedy žáků mateřských školek
až po ty nejstarší. 

Vyhrát můžete několik zajímavých cen,
například knižní novinku Malá lesní škola
od autorky Andreas Kieling, volné vstu-
penky do Ekocentra Pasíčka, do expozice
záchranné stanice, svítící puzzle - V lese,
či sadu ekologického nádobí a mnohem
více. 

Nezapomněli jsme ani na žáky ze
speciálních škol a právě pro ně jsme
připravili speciální kategorii. 

Přehled soutěží, kterých se můžete
účastnit buď v kolektivu se svoji třídou
nebo jako jednotlivci, najdete na další
straně tohoto Newsletteru. Pro více
informací sledujte naše webové stránky
www.ekoosveta.cz.

http://www.ekoosveta.cz/


Pro koho je soutěž určena: 
1. kategorie: 2 – 4. tř ída ZŠ

2. kategorie: 5. – 9. tř ída ZŠ

Popis soutěže: 
Pedagog a tým žáků zj istí alespoň 10 faktů o
Slunci, př ičemž 5 by mělo být zajímavostí
(např íklad jeho dů lež itost pro ž ivot na zemi,
možnosti využ it í slunce jako zdroje ekologické
energie...) Dané informace tým kreativně na-
píše či nakreslí na větš í  arch papíru, s tím, že
pak natočí s tímto archem max. 3minutové
video o Slunci. Toto video pak účastník zaš le
např. přes www.uschovna.cz do 16. 5. do 10
hodin na email soutez@ekoosveta.cz.

Pro koho je soutěž určena:
1. kategorie: Děti v MŠ a žáci v 1. tř ídě ZŠ

2. kategorie: Speciální školky, školy (nezálež í
na věku) s handicapovanými žáky
Popis soutěže: 
Vyrobte sluníčko (Vaš í  kreativitě se meze
nekladou. Vyrábět můžete z modelíny,
keramiky, z př í rodních materiálů , korálků ,
odpadového materiálu….), vyfoťte se s ním a
poš lete nám fotografi i (včetně př íslušné
kategorie) do 15. května do 15 hodin na email
soutez@ekoosveta.cz

DEN  SLUNCE  S  WWW .EKOOSVETA .CZ

SLUNCE  – JAKO  ZDROJ
ŽIVOTA

SLUNCE  – SLUNÍČKO

Pro koho je soutěž určena: 
Pro všechny od 15 ti let do 100 let
Popis soutěže: 
Soutěž spočívá ve vyfocení minimálně dvou
obrázků , př ičemž na jednom bude východ či
západ slunce a na druhém rozkvetlý strom,
keř , nebo květina. Dané obrázky vlož íte do MS
Word, Power Point nebo j iného podobného
programu, hezky upravíte a slož íte k tomu
veršovanou básničku s pozitivním nádechem
Básnička bude mít minimálně 6 veršů.
Následně z toho uděláte např. PDF či obrázek
a poš lete do 16. 5. do 16 hodin na náš email
soutez@ekoosveta.cz.

SLUNCE  – MÁJOVÁ
LÁSKA  – ROMANTIKA

http://www.uschovna.cz/


Zajímají vás výsledky kampaně obyčejného
hrdinství a zkušenosti a př íklady dobré
praxe z průběhu kampaně? Nenechte si
uj ít webinář , který se koná 7. 6. 2021 od
15 do 17 hodin a který je pro pro všechny
pedagogy MŠ , ZŠ a SŠ zdarma. Více
informací najdete na těchto webových
stránkách. 

V Recyklohraní si pro pedagogy mateř-
ských škol př ipravil i novou metodickou
př í ručku EKOABECEDA aneb Buďme k
vodě šetrní, a k tomu navíc výukové
scénáře plné písniček, her a pokusů.
Zúčastněte se  webináře, př i  kterém vám
novou EKOABECEDU tvůrci představí.
Webinář se  uskuteční v úterý 18. května
od 17:30 hodin a př ihlásit se můžete zde. 

AKTUÁLNĚ

WEBINÁŘ  K  VÝSLEDKŮM
KAMPANĚ  OBYČEJNÉHO
HRDINSTVÍ

EKOABECEDA  PRO
UČITELE  Z  MŠ

Do 15. května se můžete účastnit soutěže
s Ukliďme Česko o zajímavé ceny.
Fotosoutěž probíhá ve třech kategori ích:
Pytlomat, Kuriozita a Děti. Více informací
o soutěž i  se dozvíte na webových
stránkách www.uklidmecesko.cz.

FOTOSOUTĚŽ  AKCE
UKLIĎME  ČESKO  2021 -
JARO

https://ekoskola.cz/cz/seminare-a-webinare
https://ekoskola.cz/cz/seminare-a-webinare
http://recyklohrani.cz/cs/news/view/482
http://recyklohrani.cz/cs/news/view/482
https://www.uklidmecesko.cz/fotosoutez/


Pokud vyrazíte na výlet na ptačí
pozorovatelnu na Bohdanečském rybníku,
nezapomeňte si s sebou stáhnout do
chytrého mobilu Kouzelný dalekohled!
Jedná se o dobrodružný př íběh ve kterém
bude potřeba samostatně se rozhodovat.
Děj př íběhu i hra začínají na ptačí pozo-
rovatelně. Vzdělávací př íběh s ptačí
tématikou si už i j í  dospělí i děti. Přečtení
př íběhu a splnění úkolů zabere cca 1 - 2
hodiny - zálež í  na zdatnosti čtenáře a
poctivosti plnění úkolů. Hra je ke stažení
zde. 

Deset tisíc do kapsy a 200 tisíc pro školu?
Stačí do 31. května natočit fyzikální pokus
na telefon, vtipně ho okomentovat a
př ihlásit do soutěže „Vím proč“. Ta už

posedmé vtahuje žáky základních a
středních škol do zábavného světa fyziky a
láká je na objevování jeho krás a tajemství
interaktivní formou. Letošní ročník je
věnovaný obnovitelným zdrojům, pokusy
na toto téma tedy mají šanci vyhrát hned
dvakrát. Více informací o soutěž i  získáte
zde.

AKTUÁLNĚ

KOUZELNÝ  DALEKOHLED
-  NOVÁ  HRA ,  TENTOKRÁT
U  BOHDANEČSKÉHO
RYBNÍKA !

ZAHRAJTE  SI  NA  FYZIKA
A  ZÍSKEJTE  200 TISÍC  PRO
SVOU  ŠKOLU  – DO  KONCE
SOUTĚŽE  „VÍM  PROČ“
ZBÝVÁ  UŽ  JEN  PÁR
TÝDNŮ

http://www.paleta.cz/
http://www.paleta.cz/
https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc/soutez

