
DEN  ZEMĚ  2007 v Lomnici nad Popelkou 
  

 

Program 
 

� Seznámení se separací odpadů ve městě a ve škole 
� Exkurze na místním sběrném dvoře 
� Exkurze v místní čistírně odpadních vod 
� Slohová práce na téma: “Jak se čistí odpadní voda v Lomnici nad Popelkou” 
� Recyklace – názorné ukázky znovuvyužití již použitých materiálů 
� Výroba recyklovaného papíru 
� Konference – jednotlivé skupinky vytváří prezentace k tématu „odpady”, „potravní řetězec”, 

„člověk - pán tvorstva” a poté přednáší svůj příspěvek na fóru 
� Konference o globálních ekologických problémech 
� Promítání videa o možnostech zpracování a recyklace jednotlivých druhů odpadů a k dalším 

ekologickým problémům 
� Kreslířská soutěž na téma: „Role člověka a zvířete jsou vyměněné” 
� Vycházka do města, přírody, zamyšlení se nad tématem: : “Co mi na mém městě vadí, co udělat, 

aby se to změnilo, co se mi naopak líbí.” 
� Akce „Clean up the world“ – sběr odpadků na vytyčených trasách v katastru města 
� Úklid v lese na Rváčově 
� Výsadba jilmů 
� Vycházky do přírody spojené se sběrem přírodních materiálů, které se použijí při dalších 

činnostech – obarvování papíru, výroba šperků … 
� Přednáška o CHKO Český ráj - RNDr. Zdeněk Mrkáček 
� Hry s „eko” tématikou 
� Ekozahrada – široký výběr z činností (prezentace u informačních tabulí, prezentace měření 

v „Globe programu”, prezentace astronomického kroužku, opékání „hadů”, pozorování ptáků …) 
� Průzkum počtu odpadků ve městě a mimo něj + následné vyhodnocení 
� Soutěž o vytvoření loga Lomnice nad Popelkou člena Národní sítě Zdravých měst ČR – 

„Zdravé město Lomnice nad Popelkou“ 
� Skupiny novinářů (Dětská televize)– chodí po jednotlivých stanovištích a dají z toho dohromady 

noviny, video, poč. prezentaci, ... 
 

Většina činností bude probíhat v ZŠ a na přilehlé Ekozahradě od 8.00 do 13.00 hod. 
v pátek 20.4. 2007. 
 
Spolupracující organizace: 
 
A.S.A – provozovatel sběrného dvora DDM Sluníčko 
SČVaK  – provozovatel čistírny odpadních 
vod  

Základní škola T. G. Masaryka v Lomnici 
nad Popelkou 

ČSOP – akce „Clean up the World” Město Lomnice nad Popelkou 
CHKO Český Ráj – přednáška Mateřská škola Klubíčko 
Mateřská škola Dášenka Mateřská škola Lvíček 
Střední škola v Lomnici nad Popelkou Lesy ČR 
 

Den Země byl poprvé slaven z iniciativy amerických politiků a studentů v roce 1970. 
Akce, která si kladla za cíl prosadit základní požadavky na zlepšení stavu životního 
prostředí do politické a veřejné diskuse, se zúčastnilo v USA více naž 20 miliónů lidí.         
V roce 1990 se z oslav Dne Země stala největší organizovaná demonstrace v historii. 
Oslav se zúčastnilo 200 miliónů lidí ze 140 států světa. Ve střední a východní Evropě se 
koná ročně více než 2300 akcí ke Dni Země. Česká republika se zapojila od roku 1991. 


