
Den Země 2011 
 

19.4.2011, Sady B. Smetany, 9.00 – 15.00 
 

Téma: „MODRÁ PLANETA – ZELENÁ ZEMĚ“ 
 

PROGRAM DNE: 
 

9.00 hod 
• Zahájení akce náměstkem primátora Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. 
• Vyhlášení vítězů soutěže „Zachraň strom“, kterou organizuje Občanské 

sdružení MLÁ-DĚ ve spolupráci se Sběrnými dvory, s.r.o. 
• Vyhlášení výsledků soutěže „Světové stavby z odpadového materiálu“, kterou 

organizuje SVČ Klíč 
• Vystoupení dětí SVČ Klíč 

 
10.00 až 15.00 hod 

• Aktivity a informace z oblastí: voda, půda, odpady, ovzduší, rostliny, 
živočichové 

• Hry a soutěže 

 
PŘEHLED AKTIVIT z oblastí: VODA, PŮDA, ODPADY, 

OVZDUŠÍ, ROSTLINY, ŽIVOČICHOVÉ 
 

 
VITA - občanské sdružení: 
 

• rostlinné batikování, léčivé bylinky, ochutnávka biopotravin, zasaď si svou rostlinku, 
pletení z pedigu, co nám dávají ty rostliny?, co k sobě patří?. frotáž, když zlátne obilí, 
ať žije kompost!, půdní breberky – lov a určování, malování půdou, bosou nohou, 
tajemné pytlíky, není voda jako voda, vodní breberky – výlov a určování, orientační 
hra, živá zvířata 

 
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava: 
 

• ukázky pokusů, které simulují meteo jevy v atmosféře a hydrosféře 
• ukázky sledování meteo veličin v amatérských podmínkách 
• meteorologický kvíz 
• výtvarná tvorba  
• představení několika přístrojů k měření veličin meteorologických a hydrologických, 

filtry z monitoringu imisí apod. 
 
EKO-KOM: 
 

• výstava o třídění a recyklaci obalů  



• skládání maxidomina s tématikou odpadů  
• skákání v pytlích, házecí stěna 

 
FRÝDECKÁ SKLÁDKA: 
 

• aktivity na téma „odpady“ + informační materiály 
• odpadový kvíz 

  
Hnutí DUHA: 
 

• odlitky – stopy šelem + informační materiály  
 
AOPK ČR: 
 

• ukázka odchytu ptáků do sítě + informační materiály  
 
SVČ Klíč: 
 

• vyhlášení soutěže „Světové stavby z odpadového materiálu“ – modely budou v 9.00 
hod doručeny přímo na Den Země do parku, kde budou vystaveny a vyhodnoceny  

• poznávání dřevin a rostlin  
• využití PET vršků – skládání obrazců  
• výroba otisků rostlinných materiálů – výrobky si děti odnesou s sebou  
• pohybové – sportovní aktivity charakteristické pro jednotlivé světadíly  

 
Občanské sdružení MLÁ-DĚ: 
 

• vyhlášení vítězů soutěže „Zachraň strom“ 
• lanová dráha 

 
DAKOTA: 
 

• prezentace soutěže ve sběru PET víček  
• prezentace činnosti  
• pohybové aktivity  

 
Český svaz včelařů, o.s., ZO Frýdek-Místek: 
 

• aktivity v rámci své činnosti + informační materiály 
 
MO ČRS Frýdek-Místek: 
 

• aktivity v rámci své činnosti + informační materiály 
 
Další hry a soutěže v SOKOLÍKU 
 
 
 
 

Akce se koná za každého počasí. Děti za splnění úkolů získají 
razítka a za ně odměnu. 


