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Zápis z akcí ke Dni Země 2014 

 

23. 4. DEN ZEMĚ PRO MŚ 
 

Dne 23. 4. 2014 v prostorách areálu ZŠ Na Valech 
přichystalo Středisko ekologické výchovy SEVER  ve 
spolupráci se Střední školou pedagogickou, hotelnictví a 
služeb, Litoměřice každoroční oslavu DNE ZEMĚ. 
Pozvané byly děti z místních a okolních mateřských škol  
a prvňáčkové ze základních škol.  
       Letošní oslavy  a soutěžení se nesly v duchu 
pohádkových bytostí. Na stanovištích se tak děti mohly 
potkat například s Krakonošem, který děti učil poznávat 
bylinky, pomáhaly vyčistit rybníček vodníkovi, společně 
s včelkou Májou a Vilíkem zkusily opylovat kytičky, 
Popelce roztřídily obrázky zvířat a rostlin podle toho,  kde 
žijí a rostou,  s Křemílkem  a Vochomůrkou dávaly do 
pořádku popletené obrázky z přírody, Sněhurka jim 
nechala ochutnat ovoce a zeleninu, u Rumcajse a Cipíska 
musely určit, který plod je z jakého stromu. Na 
doprovodných stanovištích měly možnost vidět a pohladit 
si mláďata (kachňátka a kuřátka) od organizace OPER  

Litoměřice. Včelař pan Prudký jim svým vyprávěním zajímavě poodhalil život a význam 
včel. Za odměnu si s sebou do škol odnášely velké obrázkové pexeso a  spoustu krásných 
zážitků. 
Každoroční spolupráce se studentkami z pedagogické školy v Litoměřicích, které pomáhají 
s přípravou a samotnou realizací akce se opět zúročila. Výsledkem byla skvěle  připravená 
akce, z které odcházely děti i paní učitelky spokojené.  Přidanou hodnotou je i zkušenost, 
kterou studentky využijí ve své pedagogické praxi. 
Oslav Dne Země se celkem zúčastnilo 356 dětí. 
 

 

25. 5. EKOFILM 2014        
 

V pátek 25. 4. 2014 proběhl v kině Máj již 12. 
ročník akce, která je každoročně věnována 
žákům litoměřických základních a středních 
škol. Ekofilm pořádá již tradičně Středisko 
ekologické výchovy SEVER ve spolupráci se 
Zdravým městem Litoměřice. I letos se 
podařilo do programu zajistit velmi kvalitní 
dokumentární snímky. V první části 
programu zhlédlo 230 zúčastněných žáků 
krátký film věnovaný společnému projektu 
města Litoměřice a města Drážďany 
„Hlubinná geotermie jednoduše podaná“.  
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Jako hlavní film celé akce následoval sugestivní francouzský snímek „Cesta do školy“, 
který odhaluje nevšední rutinu dětí, jež se díky své nezdolné touze splnit si svůj sen 
vydávají na cestu za poznáním. V závěru dopoledne proběhla beseda s Ing. Renatou 
Rokůskovou ze sdružení Shine Bean, která se podílí na podpoře vzdělávání a sociálně 
ekonomického rozvoje v chudých komunitách v Keni. Letošní ročník Ekofilmu zaznamenal 
velmi příznivý ohlas ze strany žáků i pedagogů zúčastněných škol. 

 
 
31. 5. PROCHÁZKA PO ZEMI 
 

Středisko ekologické výchovy SEVER za 
podpory Zdravého města Litoměřice 
připravilo pro děti ve věku od 3 – 8 let 
dne 31. 5. 2014 tradiční akci Procházka 
po Zemi. Děti, které se svými rodiči přišly 
na  letošní  ročník, měly za úkol 
osvobodit spící vílu Vincencii,  které 
uschnul věneček. 
   Na sedmi stanovištích v krásném okolí  
Pokratického rybníka byly připraveny 
vědomostní úkoly zaměřené na znalost 
živé i neživé přírody.  Každým splněným 
úkolem dostaly jednu kytičku do věnečku 

víly a byly tak blíž k jejímu osvobození. Na konci trasy je čekala sama víla Vincencie a 
rozdávala dětem krásné odměny. Děti si mohly s ní  vytvořit vlastní herbář lesních rostlin. 
U ohně si pak každý účastník opekl špekáček nebo jablko.  Komu byla dlouhá chvíle před 
představením divadla Krabice z Teplice –Mrkvomen, tak měl možnost zajezdit si na koni 
nebo si půjčit věci na lov vodních bezobratlých a jít zkoumat život v rybníce. S akcí 
pomáhali  členové Dětského zastupitelstva a pracovníci knihovny K.H. Máchy. 
Akci navštívilo okolo 70 dětí, které mohly společně se svými rodiči prožít příjemné 
dopoledne s bohatým programem v přírodě.  Velký zájem o akci podpořilo krásné 
slunečné počasí.  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Akce se konaly v rámci aktivit Zdravého města Litoměřice a projektu MAESTRO, který je 
podpořen z Programu švýcarsko – české spolupráce Ministerstva životního prostředí ČR.  
 

 
Zapsala: Mgr. Rita Vlčková – koordinátorka PZM a MA 21 


