
22. DUBEN 2017  -  DEN ZEMĚ 
 
         Město Letovice se již tradičně, společně s dalšími aktivními neziskovými organizacemi, 
zapojuje do celostátní kampaně Den Země. Letošní 
aktivity probíhají v duchu minulých let. 
Nepřehlédnutelnou akcí, pořádanou Městem Letovice 
ve spolupráci s občanským sdružením Fan-Club BOP 
Křetínka, s Rybářskou organizací Letovice, MKS 
Letovice a okolními obcemi je úklid p řehrady 
Křetínky, pořádaný dne 8. dubna 2017.  
Ve spolupráci s partnery Zdravého města jsou dále 
připraveny tyto akce:  
MŠ Čapkova    

      Konzultační hodiny  
Beseda s městskou policií 
20. 4. – Putování ztracené kapky 
22. 4. Den Země:  
- Odemykání zahrady v MŠ – zasazení stromu na zahradě 
MŠ Komenského 
Den Země – 22. 4. 
21. 4. - Celoškolní akce pro veřejnost na školní zahradě pořádaná spolu se smluvními partnery 
MŠ Komenského zaměřená na oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, 
doplněná zábavnými aktivitami pro děti (obcházení stanovišť s úkoly a hrací kartou, po 
splnění úkolů odměna pro děti, Minifarma se zvířátky, skákací hrad, divadelní představení 
Divadla plyšového medvídka v amfiteátru Ostrov odpadků II, stánek obchůdku Zdravá 
výživa, pečení perníků s paní Konůpkovou, ŠD při ZŠ Letovice, středisko volného času 
Letokruh, Junák Letovice, Masarykova střední škola aj.) 
- Celoškolní výlet na Jezírko – pracoviště Lipky v Soběšicích – programy Dřevěný svět a  
  Večerníček na výletě. 
MŠ Třebětínská  
Den Země – 22. 4.  
- sběr odpadků a úklid školní zahrady a nejbližšího okolí školy 
- třídění odpadů – spolupráce s MěÚ 
- pokusy ve třídě – rychlení fazolí, setí řeřichy 
- zapojení do programu skutečně zdravá škola a školka 
ZŠ Letovice 
Den Země 
- úklid žáků v okolí školy 
- Tonda obal na cestách – třídění a recyklace odpadu (beseda I. stupeň) 
- Hasík (I. stupeň) beseda s preventivní skupinou HZS Jihomoravského kraje 
Výzdoba stromů na náměstí k Velikonočním svátkům (ŠD společně s MŠ) 
Velikonoční dílna – akce školních družin pro děti a rodiče 
Nové sdružení zdravotn ě postižených v Letovicích   
Předvelikonoční návštěva v klášteře  
4. 4. – Relaxační odpoledne 
27. 4. – Zájezd – Vodní mlýn ve Slupi, Jízda turistickým vláčkem ve Znojmo 
Svaz tělesně postižených v Letovicích  
Den Země 
11. 4. – Přednáška o včelařství (přednášející p. Mikula Z. a J.) 



 
MKD Letovice 
Den Země 
19. 4. Celodenní zájezd do Kyjova a zámku Milotice 
Letokruh Letovice 
Den Země  
26. 5.  Den Země -Výtvarný happening  
29. 5. Zájezd Modrá-archeoskanzen, Živá voda  
Masarykova st řední škola  
Den Země - 22. 4.   
21. 4. – Úklid okolí školy a cesty k vlakové zastávce, úklid školních dílen, čištění koryta řeky   
             Křetínky, prezentace o třídění odpadu, proškolení žáků nižších ročníků 
17. 4. – 21. 4. – Přednášky pro žáky event. exkurze na hráz přehrady, sestavení relaxační  
             zóny, besedy se žáky v hodinách ČJL 
 
Význam Dne Země spočívá zejména v tom, že umožňuje i té nejmenší organizaci a 
jednotlivcům zařadit svůj příspěvek k péči o Zemi do celostátního a celosvětového kontextu. 
Den Země umožňuje spojit síly k výraznějšímu oslovení veřejnosti a představitelů politické a 
ekonomické moci v duchu ochrany přírody a životního prostředí.   
První oslavy Dne Země proběhly v roce 1970 v USA. V roce 1990 se k americké tradici 
připojil zbytek světa. Den Země podporuje celá řada významných organizací, osobností, 
vědců i politiků. Od roku 1992 je 22. duben jako světový svátek životního prostředí slaven i 
v České republice.  
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