
 
NOV INKY  Z  EVVO

Hravý Den Země s ekoosveta.cz

Letos jsme pro Vás organizovali Den
Země, který jsme pojali ve znamení
osvěty hravou formou. Od 22. 4. do 24. 4.
jste se mohli účastnit soutěží, které jsme
pro Vás uspořádali. Nejprve se soutěžilo
o nejhezčí video od ekocenter,
záchranných stanic a škol. 14 videí
bojovalo deset dní o Vaše hlasy. Celkem
videa obdržela neuvěřitelných 14 397
hlasů a tři vítězové si odnesli peněžitou
odměnu. Video, které celou soutěž
vyhrálo, si můžete pustit zde. Dále jsme
pro Vás připravili kvíz, kde jste mohli
prokázat, jak pozorní jste při sledování
zmíněných videí. Kvíz vyplnilo celkem 81
soutěžících a tři vylosovaní výherci
obdrželi roční adopční list ze záchranné
stanice Lipec a plyšáky v podobě
zvířátka, kterého „adoptovali“. Další
aktivitou pak byla soutěž, která prověřila
kreativitu a znalost přírody malých dětí.
Sešlo se nám třicet obrázků a  videí, kde
nám dětí radí, jak chránit přírodu. 

Na video absolutního výherce zvoleného
porotou (Oliver 8 let) se můžete podívat
zde.
V rámci Dne Země jste si také mohli
bleskově ověřit své znalosti a vyluštit
naši křížovku. Prvních deset úspěšných
luštitelů od nás získalo drobné dárky.
Cvičně si můžete křížovku vyluštit i Vy!
22. 4. jsme uspořádali zajímavý webinář s
Vladimírem Kořenem, kterého známe
například z televizního pořadu Zázraky
přírody. Na webinář je možné se podívat
opět na našem Youtubovém kanále. 

V tomto roce pro Vás plánujeme
uspořádat ještě další soutěže pro
podporu EVVO v našem kraji. Sledujte
proto naše stránky www.ekoosveta.cz,
aby Vám žádná soutěž a příležitost
vyhrát některou ze zajímavých cen,
neutekla. Všem výhercům gratulujeme a
všem soutěžícím a hlasujícím děkujeme
za účast! 

https://www.youtube.com/watch?v=BspO-2u7pFU
https://www.youtube.com/watch?v=llcoAHcmlaE
https://ekoosveta.cz/kvizy-a-souteze/
http://www.ekoosveta.cz/


V letošním roce se otevírá nový ročník
Special izačního studia určeného pro školní
koordinátory environmentální výchovy z
Královéhradeckého, Libereckého a Pardu-
bického kraje. Studium je určeno zejména
učitelům ZŠ a SŠ. Jde o studium "výkonu
special izované činnosti v oblasti environ-
mentální výchovy“ , které je předpokladem
zařazení koordinátora do př íslušné platové
tř ídy a př iznání special izačního př íplatku
(a tedy i jeho odměňování). Studium je
určeno absolventům magisterského pro-
gramu pedagogického typu nebo
absolventům magisterského programu
nepedagogického typu doplněného peda-
gogickým minimem. Tyto podmínky je
nutno splnit do zahájení studia, tj. do
srpna 2021. Studium je prezenční v
rozsahu 250 vyučovacích hodin. Více
informací o studiu a př ihlášku najdete zde.

4. května se koná online webinář , kde se
děti dozvědí zábavnou formou řadu zajíma-
vostí ze ž ivota v džungli. Pořad je
koncipován jako interaktivní přednáška,
kdy během celého pořadu budou moci děti
dle chuti hádat a účastnit se různých
zábavných úkolů. Kdo z dětí se nebude
chtít účastnit aktivně, může jen
poslouchat. Délka pořadu je 60 min. Celé
vstupné na tyto pořady bude vždy použ ito
na rozvojové projekty Kintari foundation v
Indonesii (nákup školních potřeb a
realizace vzdělávacích kurzů pro děti). Více  
informací získáte na těchto webových
stránkách.

AKTUÁLNĚ

SPECIALIZAČNÍ  STUDIUM
PRO  ŠKOLNÍ
KOORDINÁTORY  EVVO

ŽIVOT  V  DŽUNGLI

http://www.paleta.cz/
http://kolemsveta.cz/


Vyučovat děti v mateřské školce online -
to je doopravdy velká výzva pro všechny
učitele. V mateřské školce Lidice vedou
online i svů j  Ekotým. Inspirujte se i Vy a
podívejte se na pár tipů př ímo od paní
ředitelky Soni Macháčkové zde.  

Asociace Startupů už roky propojuje smy-
sluplné projekty s investory a odborníky.
Nyní se rozhodli pomoci environmentálně
zaměřeným firmám, které pomáhají
napravit naš i  planetu. Nabitá konference
plná pozitivní energie s personami českého
eko byznysu se koná j iž 6. května v 11:55
hodin a můžete se bezplatně zaregistrovat
na adrese Udrž itelna.cz
Pojďte se podívat na klimatické změny
trochu j inak! Z pohledu čísel, pravdy, ale i
skutečných řešení, která nabízejí
technologické firmy. Konferenci můžete
shlédnout na tomto odkazu.

AKTUÁLNĚ

INSPIRACE  Z  PRAXE

UDRŽITELNÁ  KONFERENCE
& INOVACE  |  PODTÉMA :
KLIMATICKÉ  ZMĚNY
BUDOUCNOSTI

Pro učitele ZŠ , SŠ , druž ináře či lektory,
kteř í  chtěj í rozvinout své dovednosti v
Badatelsky orientovaném vyučování je
určen badatelský seminář GLOBE, který se
letos přesune na platformu ZOOM.
Účastnit se semináře můžete 5.-6. května
a 9.-10. června. Př ihlásit se lze na těchto
webových stránkách

SEMINÁŘ  GLOBE  BUDE
LETOS  ONLINE

https://www.youtube.com/watch?v=VyID2L_xH0Y
https://www.udrzitelna.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=lsGSincttrU
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-udrzitelna-konference-inovace-podtema-klimaticke-zmeny-budoucnosti-6.kvetna-2021
https://globe-czech.cz/cz/seminare


 
MLAD Í  PRO  KL IMA

Středisko ekologické výchovy SEVER
uspělo se záměrem zapojení mladých lidí,
vzdělavatelů a samospráv do ovlivňování
klimatické změny v grantovém řízení
programu Active Citizens Fund. Díky
podpoře z Fondů EHP a Norska 1.10.2020
zahájili ve středisku 30 měsíců realizace
aktivit směřujících k přijetí adaptačních a
mitigačních opatření na místní úrovni.
Jste studentem SŠ či žákem posledních
ročníků ZŠ? Nebo jste učitel, úředník či
zástupce samosprávy s rozhodovací
pravomocí? Máte pocit, že je v České
republice málo akceptována naléhavost
řešení klimatické změny? Pokud jste
odhodlaní, přesvědčení a motivovaní,
máte základ k získání nových znalostí i
dovedností pro přípravu Místních akčních
plánů pro klima.
Vy a Vaše škola, Vaše město, máte
jedinečnou příležitost zapojit se do
jednoho z unikátních projektů. Základem
projektu je ověřený program Školy pro
udržitelný život (tzv. ŠUŽ).
Na klimatická opatření, např. od akce „do
školy na kole či pěšky“ až po zadržování
dešťové vody, je v projektu připraveno
symbolické finanční krytí. Smysl konání
takovýchto aktivit a sledování změn,
které díky nim nastanou, není jen v pozi-
tivním vlivu na životní prostředí a v jejich
udržitelnosti, ale také jde o potenciálně
zlepšené vztahy v komunitě a propojení
občanů nad klíčovým tématem dnešní
doby.

leták pro školy
leták pro veřejnou správu
leták pro žáky

Účastníci projektu se mohou těšit nejen
na setkání se zástupci některých z níže
jmenovaných institucí na celorepub-
likových konferencích, ale také na
menších vzdělávacích seminářích a
odborných akcích. Pro ty z vás, kterých
se tento projekt přímo nedotkne jako
účastníků, se připravuje jako jeden z
výstupů metodika práce na akčních
plánech a popisy příkladů a tvorby
klimatických opatření v rámci místních
žákovských projektů.
Středisko ekologické výchovy zajišťuje již
téměř 30 let environmentální vzdělávací
programy, pobytové akce, osvětové a
kulturní aktivity nejen pro školy, ale také
pro pracovníky samospráv, státní správy,
podnikatele, neziskové organizace a další
skupiny. Dále nabízí podporu při zapo-
jování veřejnosti do rozhodovacích
procesů a pomoc při řešení problémů
životního prostředí.
Více informací o zapojení se najdete na
těchto odkazech:

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci
programu Active Citizens Fund, jehož
cílem je podpora občanské společnosti a
posílení kapacit neziskových organizací.
Program je financován z Fondů EHP a
Norska.

https://www.skolaprozivot.cz/Skola-pro-zivot.html
https://sever.ekologickavychova.cz/mladi-pro-klima/letak-pro-skoly/
https://sever.ekologickavychova.cz/mladi-pro-klima/letak-pro-ver/
https://sever.ekologickavychova.cz/mladi-pro-klima/letak-pro-zaky-2/
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