
 
SOUTĚŽ

V návaznosti na Světový den zvířat a Den
stromů jsme si pro vás připravili další
zábavnou osvětovou soutěž. Soutěžíme o
hezké ceny a zapojit se mohou různé
věkové kategorie od mateřské školky až
po druhý stupeň základní školy. 

Jak soutěž probíhá? 
Pro každou věkovou kategorii je určen
jiný zábavný úkol s jednotným termínem
odevzdání 20.10. do 20:00. Vypracované
úkoly nám můžete zaslat přes úschovnu
nebo nasdílet (přes Google) na email
ekoosveta@digitalstar.cz. 

Losování bude probíhat o víkendu
23.-24.10., kdy budou odbornou porotou
vyhodnoceny všechny zaslané práce. V
pondělí 25.10. pak budou výherci
jednotlivých kategorií zveřejněni zde  na
našich webových stránkách. 

O co hrajeme?
Výhry jsou vyhlášeny pro jednotlivé
kategorie a patří k nim například PUZZLE
WILD LIFE 4+ (divoká příroda), dárkové
poukazy v hodnotě 1 000 Kč na nákup
knih, deskových her a dalších
zábavných/kreativních her v inter-
netových obchodech. Chybět nebudou
ani speciální malé dárečky pro každého
účastníka soutěže. 

Kdo se může zúčastnit?
Zúčastnit se mohou děti mateřských škol,
žáci prvního i druhého stupně a tradičně
jsme neopomenuli ani kategorii pro žáky
ze speciálních základních škol. 

Děti spolu budou tvořit hry, točit videa o
ochraně přírody a péči o zvířátka, skládat
bajky a vyrábět oblíbená zvířátka z
přírodních materiálů. Zahrajte si s námi!

Soutěžte s Ekoosvětou

„Máme rádi zvířata a stromy"

mailto:ekoosveta@digitalstar.cz
https://ekoosveta.cz/kvizy-souteze/den-zvirat-a-den-stromu/
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Chcete žákům přiblížit problematiku
změny klimatu a přitom rozvíjet jejich
badatelské dovednosti? Přihlaste se s
týmem min. 6 žáků do letošního ročníku
Climate Detectives, projektu Evropské
kosmické agentury ESA. Projekt poběží
po celý školní rok 2021/22. Registrovat
se můžete do 25. listopadu 2021.

V první polovině října 2021 bude
uspořádán v Praze a v Brně úvodní
seminář pro mentory a vedoucí týmů.
Termíny budou upřesněny a můžete je
sledovat na těchto webových stránkách.

Školní projekt Evropské kosmické
agentury ESA s názvem Climate
Detectives (Detektivové klimatu) probíhá
od září do května a je určen pro žáky
základních škol od 8 do 15 let včetně.
Žáci utvoří týmy o minimálně 6 členech a
budou hledat klimatický problém, který
má nebo by mohl mít dopad na okolí, kde
žijí. Týmy budou podporovány jedním
učitelem nebo mentorem.

K probádání zvoleného problému využijí
týmy data ze satelitů obíhajících Zemi,
pozemních měření či historických data z
výzkumů, které sami uznají za vhodné.

Týmy problém určí, vyhodnotí a pokusí se
nalézt způsob, jak tento problém zmírnit
nebo dokonce vyřešit. Součásti projektu
je i osvětová kampaň a zvýšení povědomí
o problému v místě, kde žijí nebo dochází
do školy.

Cílem projektu je, aby žáci začali vnímat
klima jako komplexní problém, který
zahrnuje mnoho faktorů a ovlivňuje celou
planetu.

Díky spolupráci s ESA‘s Climate Office a
kancelářemi ESERO budou v zásadních
momentech projektu týmy podporovány
evropskými vědci z oboru klimatologie a
pozorování Země. Proběhne také online
konference, kdy se žáci spojí s vědci a ti
se je pokusí inspirovat a motivovat k
dalšímu bádání.

Hledají se detektivové klimatu

 

 

https://climatedetectives.esa.int/guidelines/
https://esero.sciencein.cz/detective


NOVINKY

Výzva měsíce října:

Podzim se ozval 
Zelený dům Chrudim, z.s. zveřejnil novou
výzvu pro měsíc ř í jen. Tentokrát je
tématem „Podzim se ozval". Kdokoliv
může na Facebooku Zeleného domu
Chrudim př ispět autentickou fotografi í z
podzimního období. Podobné výzvy pro-
bíhají po celý rok a mají za úkol jednak
zabavit, ale také nabízet kapku j iný
pohled na svět. Stačí se jen vydat na
př í jemnou podzimní procházku do př í rody,
porozhlédnout se kolem sebe a zachytit
fotoaparátem zajímavý moment. Tato
zábavná výzva je určena dětem i
dospělým. Fotografie je možné zasílat do
konce ř í jna zde do komentářů. 

Víkendové setkání ČSO
Autokemp Buňkov v obci Břehy uvítá
přátelské setkání kolegů a ptáků v
terénu. Účastníci zavítaj í na zajímavé
migrační lokality v regionu. Na programu  
budou převládat návštěvy mokřadních
lokalit, ale těš it se můžete např íklad i na
pokus o podzimní monitoring sov. Akce
se koná o víkendu 15. - 17. 10. 

Více informací naleznete zde.

Příběhy měsíční duhy - 

Jak si vychovat lesní strašidlo 
Ekocentrum Paleta spolu s Markétou
Havlovou pořádají každý měsíc prezentaci  
muzikoterapeutických pohádek pro děti
pomocí př í rodních nástrojů a kytary. 
Bude to hejkal, ohnivec, nebo bludička?
Kdo má nohy, ať př iběhne v pátek 15. 10.
do Palety, aby se o straš idlech dozvěděl
více. Rezervace míst probíhá emailem na
market.havlova@gmail.com.

https://zelenydum.estranky.cz/clanky/pripravovane-akce.html
https://www.facebook.com/zelenydumchrudim
http://www.vcpcso.cz/vikendove-setkani-vychodoceske-pobocky-cso/
https://www.facebook.com/pribehymesicniduhy/
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