
 
 

DEN ZEMĚ 2013 
 
 

 
Také letos se ve Zdravém městě Litoměřice slavil svátek „Den Země“, který připadá 
na  22. dubna. Tato nejrozsáhlejší mezinárodní kampaň připomíná občanům nutnost 
ochrany životního prostředí v místě jejich bydliště a také upozorňuje na globální 
souvislosti.  
 
Zdravé město Litoměřice pořádá každoročně v jarních měsících společně se 
Střediskem ekologické výchovy SEVER následující akce. 
 
 

 
24. dubna proběhl na zahradě 
Střediska ekologické výchovy 
SEVER „Den Země pro MŠ“. Tato 
akce je věnovaná dětem 
litoměřických mateřských škol 
Cílem bylo seznámit děti 
s živočichy, se kterými se mohou 
setkat při procházce v lese, ale i na 
farmě.Děti v rámci zábavného 
dopoledne plnily úkoly na 
jednotlivých stanovištích, kde 
asistovaly studentky Střední školy 
pedagogické, hotelnictví a služeb 

v Litoměřicích.. Dopolední akce plné her a soutěží se účastnilo 455 dětí.  
 
 
 
 

 
Dne 26. dubna proběhla v kině Máj v Litoměřicích od 9,00 – 10,30 hod  projekce 
dvou filmů doplněná přednáškou Tomáše Brabence autora snímků.  
Komponované dopoledne nazvané  „Ghanská zastavení“ navštívil režisér filmů, 
které  žáky 2. Stupně ZŠ a studenty SŠ zavedli na známá i méně známá místa 
Ghany,  na zlatonosné pláže, do zbytků tropického pralesa, do jezerní vesnice i k 
největší přehradní nádrži na světě. Diváci měli možnost se podívat do historie i 
současnosti této západoafrické země a nahlédnout do života a vzdělávání dětí z 
příměstské oblasti hlavního města Akkry - Baatsona. Film společně s besedou autora 
navštívilo 50 žáků. 
 
 
   
 



 
 

Kampaň Den Země v Litoměřicích završila 
akce pro rodiny s dětmi - „Procházka po 
Zemi“  
22. 5.). Dopolední dobrodružnou výpravu 
do přírody k Pokratickému rybníku, kde byl 
pro účastníky připraven bohatý program 
plných her, soutěží, lov „breberek“, 
opékání hadů, jablek a špekáčků. Děti za 
plnění jednotlivých úkolů sbíraly tečky pro 
berušku a na konci výpravy byly odměněny  
medailemi. Závěrem měly možností 
zhlédnout divadelní představení divadla 
Krabice z Teplic Vlk a ovce běží z kopce.  

Na akci i zpět se mohli účastníci dopravit bezplatně výletním vláčkem města 
Litoměřice. Akci za chladného počasí navštívilo 45 osob. 
 
 
 
Zapsala: Rita Vlčková 

 
 
Akce jsou součástí projektu města Litoměřice “MAESTRO“, který je podpořen z Programu 
švýcarsko – české spolupráce 
 

       
                                           

 


