
 
NOV INKY  Z  EVVO

Soutěž "Školní časopis roku" se nakonec bude konat
Soutěž Školní časopis roku je celostátní
postupová soutěž, otevřená pro všechny,
kteří vydávají časopisy nebo noviny v
tištěné i elektronické podobě pro své
spolužáky a kamarády. Soutěž je
přístupná i redakcím, které nepůsobí
přímo na škole, ale fungují například u
domů dětí a mládeže nebo tvoří oddílový
časopis. Pro účast v celorepublikové části
soutěže je potřeba úspěšně projít
krajským kolem, které je organizováno
pro každý kraj.

Přesto, že školy byly v tomto školním
roce převážnou dobu zavřené kvůli
pandemii COVID-19, školní redakce
nezahálely. Z rychlého průzkumu
pořadatele soutěže vyplývá, že redakce
měli i přes netradiční školní rok dost
napilno. I proto se organizátoři rozhodli
uspořádat soutěž i letos. 

V roce 2020 se v Pardubickém kraji 
 nejlépe umístily časopisy Školní drby,
Béďa, Šotek, Pružina a Vyzvědač. V
internetových časopisech první příčky
obsadila Chrudimka.

Pro letošní, již 15. ročník soutěže byla
upravena pravidla. Časopis stačí
zaregistrovat na webových stránkách
www.skolnicasopisroku.cz a poslat
alespoň jedno číslo ve fyzické podobě do
konce června. Pořadatelé nejen že
hodnotí jednotlivé časopisy, ale redakcím
zároveň i pomohou jejich časopisy
vylepšit. Díky podpoře MŠMT pořadatelé
docílil i  zvýšení zapojení dětí, žáků a
studentů do této formy zájmového
vzdělávání v rámci celé České republiky. 

Neváhejte a přihlaste i Vy svůj školní
časopis. V Pardubickém kraji je koordi-
nátorem krajského kola Altus, z.s.
Kontaktovat můžete i odpovědnou osobu,
Romana Málka  na emailu malek@r36.cz
nebo telefonu 731561465.

Více informací o soutěži a přihlášku
naleznete na těchto webových stránkách. 

Držíme všem přihlášeným časopisům v
Pardubickém kraji palce! 

https://skolnicasopisroku.askcr.cz/
mailto:malek@r36.cz
https://skolnicasopisroku.askcr.cz/


GreenHack je mezinárodní hackathon zamě-
řený na udrž itelný rozvoj a budoucí výzvy.
Chcete-li pomoci řeš it velké problémy jako je
změna klimatu, nadměrná spotřeba, nezod-
povědná výroba a špatné ř ízení zdrojů , př idejte
se! Př ihlaste se můžete jako jednotl ivec, který
najde členy týmu na začátku hackathonů ,
nebo vytvoř í  tým 2-5 členů. Greenhack se
koná 11.- 12. 6. Čeká vás 11 výzev během 36
hodin a vyhrát můžete jednu z 11 cen. Více
informací o akci a jak se př ihlásit, najdete na
těchto webových stránkách.

AKTUÁLNĚ

GREENHACK

V rámci programu Les ve škole se můžete
zdarma účastnit webináře Jak začít učit o
př í rodě, který je určen pro učitele ZŠ a
vychovatele z druž iny, zatím nezapojené do
programu Les ve škole. Webinář se koná 8. 6.
od 16:30 do 17:30 hodin. Více informací o
webinář i , včetně registrace najdete zde.

JAK  ZAČÍT  UČIT  O
PŘÍRODĚ

MODERNÍ  MĚSTA  A
REGIONY  -  PLNÉ  NOVÉ
ENERGIE  A  PŘIPRAVENÉ
NA  ZMĚNU  KLIMATU
Před Českem stojí balík př í lež itostí nabízej ící
impuls k ož ivení investic do nových projektů
obnovitelných zdrojů , využ it í potenciálu úspor
energie a zvýšení odolnosti měst a kraj iny vůči
změnám klimatu. Debata se zaměř í  na
konkrétní využ it í prostředků v regionech, které
Česko získá v rámci Modernizačního fondu či
Fondu obnovy. Akce se koná v pátek 11. 6. od
10 hodin a více informací získáte zde.

https://greenhack.eu/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hackathon
https://greenhack.eu/#about
https://lesveskole.cz/cz/seminare-a-mentoring
https://www.modernienergetika.cz/akce/on-line-konference-moderni-mesta-a-regiony-plne-nove-energie-a-pripravene-na-zmenu-klimatu/


Ekocentrum Paleta na Den dětí otevřelo
svá terária ve své zvířecí učebně. Pokud
jste nestihl i včas si zarezervovat svá místa
a chtěli byste s dětmi zvířecí učebnu také
navštívit, nemusíte zoufat. Dalš í  termín,
kdy se terária dětem otevřou je 13. 6.
2021. Děti si v tento den budou moci
pohladit král íčky, morčata a dalš í  zvířátka.
Svá místa si můžete rezervovat na
webových stránkách. 

Workshop se koná 5. 6. a dozvíte se, jak
se na zahradu dívat permakulturníma
očima a jakými základními principy se ř ídit
př i  výběru rostl in a jej ich umísťování do
zahrady. Podíváte se pod povrch záhonů a
založ íte záhon bez rytí , plevelů a chemie.
Více informací o akci najdete zde.

AKTUÁLNĚ  

ODPOLEDNE  SE
ZVÍŘÁTKY

WORKSHOP
PERMAKULTURA  V
ZELENINOVÉ  ZAHRADĚ

Máme pro vás tip na celodenní výlet,
který se bude konat 20. června 2021.
Jedná se o komentovanou vycházku, která
povede z Trhové Kamenice do Hlinska.
Procházka bude zaměřena na těžbu a
zpracování žuly. Navštivte upravené
geologické lokality a poznejte botanické
zajímavosti. Akce je zdarma a koná se
díky podpoře Pardubického kraje. Více
informací zde.

EXKURZE  DO
GEOLOGICKÝCH  KRÁS

http://www.paleta.cz/
https://www.naucmese.cz/kurz/workshop-permakultura-v-zeleninove-zahrade#termin-05-06-2021
http://www.chrudimka.cz/
http://www.chrudimka.cz/


Př í jemně se projít a zároveň načerpat
nové znalosti je nyní v Pardubicích možné
prostřednictvím Stezky Viléma z Pern-
štejna. Celková délka tohoto okruhu s
deseti zastávkami a informačními tabulemi
je dlouhá 2,5 km a urazit se dá za jednu
hodinu, takže ho bez problémů absolvují
starš í  návštěvníci města i rodiče s malými
dětmi. Komentovaná vycházka se koná 
12. 6. od 14 hodin. Sraz je před Zelenou
bránou.

Český svaz ochránců př í rody Podorl icko v
České Třebové pořádá pro veřejnost 20. 6.
procházku do př í rody. Vycházka je spojená
s pozorovací soutěž í  na trase naučné stez-
ky údolím Skuhrovského potoka. Účastníci
dostanou pracovní l ist a na stanovištích je
čekají zaj ímavá pozorování, výstava o
ž ivotě vážek a hry. V cíl i budou pro
účastníky odměny. Více informací se
dozvíte na těchto webových stránkách.

POJĎME  DO  PŘÍRODY

KOMENTOVANÁ
VYCHÁZKA  STEZKOU
VILÉMA  Z  PERNŠTEJNA

LÉTO  NA  STEZCE  2021

Klub přátel Pardubicka pořádá pro své
členy dalš í  z turistických vycházek. Ten-
tokrát se můžete projít kolem Heřmanova
Městce. Vycházka se koná 6. 6. 2021.
Více informací, včetně trasy, najdete na
těchto webových stránkách.

HEŘMANŮV  MĚSTEC  -
OKRUH

https://www.csop-podorlicko.org/
http://www.kppardubicka.cz/cs/menu/akce/1-turisticke-vychazky/

