
 ZDRAVÝ  MIKROREGION „DRAHANSKÁ VRCHOVINA“
VÁS ZVE NA

               akce se konají od 9. – 20. dubna 2011

      9. dubna 2011 – pořádá o.s. Drnka
 Ekologickou pouť k bažině Žumpy od 13.30h (sraz účastníků na parkovišti před OÚ Drnovice)
 Vernisáž výstav fotografíí od 15.00 h v Kulturním domě v Drnovicích
 Výstavy „Příroda a krajina v okolí Sv.Heleny a „Lidé mikroregionu Drahanská vrchovina“

     
      9. dubna 2011 – pořádá Obec Olšany

 Otevírání studánek v 9.00h (sraz účastníků pochodu u Bajerového) 
Trasa: po Vandrovnici ke studánkám Na hrázi, U Dudka, přes Kalečník, kolem Srubu zpět do obce
Sběr odpadků a úklid v rámci pochodu ke studánkám

      16. dubna 2011 – Den Země na Rychtě v     Krásensku  
 13.30h - Zahájení a začátek stezky pro děti na téma „Za tajemstvím lesa“
 15.00h - Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže žáků základních škol
 17.00h - Exkurze do jeskyní Moravského krasu
 Doprovodné akce: turnaj v Kabbu, Dřevorubecká soutěž, výroba Lesního úkolníčku, 
      tradiční opékání špekáčků

      16. dubna 2011 – Akce na ZŠ Podomí
 Žáci se zúčastní Dne Země na Rychtě v Krásensku

      17. dubna 2011 – pořádá o.s. Studánky
 Vítání jara – otevírání studánek ve Studnicích od 14.00h (sraz na návsi u kostela), 
       cestou ke studánkám sběr odpadu, hraní Šipkované, výklad o studánkách, na konci děti čeká poklad

      9. - 20. dubna 2011 – Akce v     MŠ Luleč  
 Pěstitelské práce v MŠ, vycházka do lesa se skřítkem „Zvídálkem“, 
      výtvarná soutěž „Příroda kolem nás“, beseda „Desatero domácí ekologie“

      11. - 15.dubna 2011 – Akce v     MŠ Ruprechtov  
 Modeláž Zeměkoule z plastových zátek, výtvarná soutěž „Kytička pro zemi“, 
      výsadba květin, jarní úklid v okolí školy a na zahradě, třídění odpadů, 
      pozorování přírody, výrobky z odpadového materiálu

      11. - 20. dubna 2011 – Akce na ZŠ a MŠ Račice – Pístovice
 Modeláž Zeměkoule, asambláže z odpadového materiálu, výzdoba školy, 
      sběr odpadků v okolí školy a na hřišti, Houbový den – dramatická a výtvarná výchova

      14. - 20.dubna 2011 – Akce na ZŠ a MŠ Nemojany
 Ekokroužek –výroba recyklovaného papíru, úklid odpadků v okolí školy, úklid lesa, 
      okolí nemojanské studánky, okolí vyhlídky u kostela sv.Martina,
      výtvarná soutěž „Země a já“, návštěva Respona Vyškov

      15. - 16. dubna 2011 – Akce v     MŠ Studnice  
 Sběr odpadků kolem komunikace směr Blansko, 
      rodiče s dětmi - úklid kolem budovy školy, úklid sportovního areálu, sběr starého papíru



      18. - 20. dubna 2011 – Akce v     MŠ Olšany  
 Program pro děti – Z pramínků potůček, z potůčku řeka, kreslení mega stromu, Zázračné stromy, 

dřevěný svět, výtvarné a pracovní činnosti – výroba stojanu na pastelky, 
      kontrola počasí (co dělá šiška, když je sucho x prší)

      18. - 20.dubna 2011 – Akce na ZŠ Drnovice
 Sběr starého papíru, úklid areálu školy - sběr odpadků, péče o zeleň v areálu, 
      Turistická vycházka v okolí Drnovic, soutěžní kvíz ke Dni Země

      20. dubna 2011 – Akce v     MŠ Krásensko  
 Výroba koláže „Naše planeta“ a s tím spojená beseda, osázení truhlíků před MŠ, 
       úklid odpadků v okolí školy

       Akce v     obcích:  
 Sázení stromků v obcích: Nové Sady, Krásensko, Studnice, Ruprechtov, Habrovany,Luleč
 Úklid v obcích: Drnovice, Ježkovice, Krásensko, Luleč, Nemojany, Nové Sady, Olšany, Podomí, 

Račice-Pístovice, Ruprechtov, Studnice

           

                    

      Akce se uskuteční v rámci projektu „Uplatňování principů udržitelného rozvoje v mikroregionu 
     „Drahanská vrchovina“,  který je financován z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.


