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Halloween, který se v Evropě stává čím
dál tím více populárním, se letos slavil
nejen na obvyklých místech, ale oslavy
probíhaly například i v zoologických
zahradách. Dýňové hody včera probíhaly
i v ZOO Olomouc a ZOO Praha. A jak si je
zvířátka užila?

Vydlabané dýně naplněné ovocem, červy,
potkany či masem čekaly na obyvatele
zoologických zahrad. A že se po takových
lahůdkách jen zaprášilo. Cílem zoo-
logických zahrad je pobavit jak zvířata,
tak návštěvníky.

„Pro naše zvířata je to zpestření, kterému
se v období dýňobraní těšíme už
několikátý rok“ popsala zooložka Jitka
Vokurková ze Svatého kopečku u
Olomouce. Mluvčí zoo Iveta Grónská
podotýká, že podobné akce povzbuzují
zvířata k rozptýlení jejich pozornosti a
dávají průchod jejich přirozeným
reakcím. Podle ní se zvířata rozmnožují
pouze tehdy, když mají vhodné
chovatelské podmínky. 

Návštěvníci dýňobraní si akci pochvalují i
na sociálních sítích. „Krásné, jak si
ošetřovatelé dají práci, navrtat dýně a
naplnit dalšími dobrotami. Zvířátka se
napapají a ještě zabaví. Hodně lidí tvrdí,
že jsou to chudáci, když jsou v zajetí, ale
jsou v bezpečí, jídlo mají každý den, to v
přírodě není, a hlavně poslední roky mají
tak krásné prostředí, žádné malé
zadrátované výběhy, jako to bylo dřív.
Když jsem byla poprvé v "nové" ZOO
nevěřila jsem svým očím.“ Napsala
nadšená uživatelka na Facebook ZOO
Praha. 

DÝŇOBRANÍ V ZOOLOGICKÝCH ZAHRADÁCH
Zdroj: ZOO Praha

Zdroj: ZOO Olomouc

https://www.facebook.com/ZooOlomouc
https://www.facebook.com/zoopraha
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Zajímá vás, jaká je efektivita envi-
ronmentální výchovy na českých školách,
jak se dá digitálně interpretovat přírodní
dědictví a o čem je program Iniciativa
Zalej mě! Aneb školy pomáhají stromům,
který vyhrál Ekologického oskara – cenu
Energy Globe? Víte, jak se dají využít
dynamické modely a ozoboty v EVVO
programech, či jak jednoduše vytvořit
interaktivní nástroj do výuky? To vše a
mnoho dalšího se dozvíte na naší
listopadové konferenci!

Tímto vás srdečně zveme na krajskou
konferenci environmentálního vzdělávání
výchovy a osvěty Pardubického kraje
2021 s názvem Moderní pojetí EVVO.

Kdy a kde se konference uskuteční
25.11.2021 od 8:30 do 16:30 ve
Skautském centru Vinice s adresou K
Vinici 2666, 530 02, Pardubice V.

Cena konference je 300 Kč a zare-
gistrovat se na ni můžete zde.

Program konference
Těšit se můžete na bohatý program a 15
prezentujících hostů, kterými jsou
odborníci z univerzitního prostředí,
ekocenter a škol. Dále je na programu
panelová diskuze, čtyři workshopy a
losování o zajímavé ceny, a to vše včetně
občerstvení. Konference je rozdělena do
čtyř bloků. 

Bloky konference
Jednotlivé bloky konference jsou roz-
děleny na dva dopolední a dva od-
polední.  Dále v rámci dopoledního bloku
vystoupí zástupci ekocenter. Po obědě
navážeme odpoledním blokem, ve kterém
vystoupí zástupci škol se svými tématy
environmentální aktivity. Dále je na
programu slosování o ceny a po přes-
távce bude konference zakončena
worskhopy představující možné aktivity
pro ZŠ a SŠ.

Pedagogičtí pracovníci obdrží  osvědčení
akreditované MŠMT v rámci DVPP.

KRAJSKÁ KONVERENCE EVVO PRO

PARDUBICKÝ KRAJ 2021

https://ekoosveta.cz/kvizy-souteze/konference-evvo-2021/
https://adem.onquanda.com/survey/4a6d6dc255a5e91c454b3b7340a972b9/
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Zahradní kurz, učíme se skrze

přírodní zahradu 
Nový kurz zahradní pedagogiky vám po-
může nejen s tvorbou př í rodní zahrady
ale i s jej ím využ it ím ve vzdělávání,
komunitním propojením, propagací a vy-
už it ím zahradních produktů. Chtěli byste
založ it př í rodní zahradu, ale nevíte jak na
to? Chcete učit ve školní zahradě, ale
chybí vám podpora? Přemýš l íte, jak vaš i
veřejnou zahradu využ ít ale dochází vám
nápady? 

Kurz bude probíhat:     Adresa: 
15. – 16. 4.,                 Horní Maršov 
13. – 14. 5.,                 Areál DOTEK
3. – 4. 6. 2022             Horská 175

Co se v kurzu dozvíte?
Účastnící se dozví o základních
principech a prvcích př í rodní zahrady
včetně jej í ekologické údržby. Naučí se
jaké jsou možnosti předpěstování rostl in,
založení záhonu a kompostu se zapojením
žáků do procesu. Účastníci získají
teoretický základ o edukačních metodách
vhodných pro použ it í př i  zahradním
vzdělávání, získají konkrétní inspiraci jak
mohou zahradu využ ít př i  jednotl ivých
školních předmětech a zkusí si vytvoř it
vlastní lekci na základě doporučených
postupů. 

V poslední části se účastníci dozví, kde
všude mohou nalézt podporu a pomoc př i
založení př í rodní zahrady, včetně typů na
grantové a projektové výzvy. 

Po absolvování kurzu účastníci obdrž í
certif ikát. Cena kurzu činí 2 670,- .

Př ihlásit se na kurz je možné zde. 

https://sever.ekologickavychova.cz/novy-zahradni-kurz-ucime-se-skrze-prirodni-zahradu-na-doteku-v-hornim-marsove/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKIcJYBaVjIVz1auiSQ1gPYuVaQK6LIi5T9GGpI2FBNS-Umg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKIcJYBaVjIVz1auiSQ1gPYuVaQK6LIi5T9GGpI2FBNS-Umg/viewform
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https://ekoskola.cz/detail/cz/ozelente-ekoskolu-a-oslavte-s-nami-den-ekoskol?utm_source=ecomail&utm_campaign=2021_10_26_zpravodaj_rijen&utm_medium=email&utm_term=1277&ecmid=1277

