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ZŠ T. G. Masaryka, Opava, Riegrova

Statutární město Opava

Vás zve na

Akce, kde není uvedeno jinak, jsou zdarma.

Více informací v měsíčníku Hláska, na www.opava-city.cz nebo v Městském informačním centru Opava. 

Den Země 2016
Ukliďme svět, ukliďme Česko /sraz v 9.00 na Staré silnici u celního úřadu, předpokládané ukončení v 11.00. 
Ukliďme Hliník v rámci celorepublikové úklidové kampaně. Pevnou obuv a pracovní rukavice s sebou, úklid na vlastní nebezpečí.

Oslava Dne Země v parku /Od 14.00 do 18.00, Janáčkovy sady a náměstí Osvoboditelů (vedle Dolního náměstí).
Zábavné, ale i poučné odpoledne pro děti i dospělé plné soutěží a dílniček a workshopů doplněné pestrým programem na podiu. Letošní rok je 
Mezinárodním rokem luštěnin, proto bude i Den Země inspirován tímto tématem. Ukázka činnosti opavských MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti environmentální 
výchovy. Prezentace organizací zaměřených na ochranu životního prostředí. Poznávání přírody, ekoaktivity, třídění odpadu a prohlídka popelářských 
vozů, férová kavárna a mnoho dalšího. V případě deště se akce přesouvá na 24. dubna!
- Součástí akce je Barevný den společnosti EKO-KOM od 14.00 do 18.00 na Dolním náměstí.
- Divadelní vystoupení Vivat kompostela nám odhalí zábavné osudy Jádřince a jeho cesty přes kompost zpět do jablka. Po představení budou násle-
dovat aktivity pro děti a dospělé. Podium u budovy Zemského archivu v Janáčkových sadech od 14.15 do 15.15. Pořádá spolek Ekodomov v rámci 
projektu Kompostuj.cz
- Výroční výstava “PŘÍBĚH ZAHRADY” k 10. výročí vzniku přírodní zahrady při Základní a Mateřské škole Opava-Vávrovice, přístupná ve výstavních pros-
torách ZUŠ Solná 8, Opava, od 14-18 hodin (nebo v náhradním termínu 24. dubna)

Exkurze s výkladem na třídící lince odpadů v Technických službách Opava /Sraz v 14.30 a 16.00 před vrátnicí TSO, Těšínská 71. 
Počet míst omezen, volné vstupenky k vyzvednutí v Městském informačním centru Opava od začátku dubna.

Příroda Slezska /Začátek v 9.00, 11.00, 13.00 pro předem objednané skupiny. V 16.30 pro zájemce z řad široké veřejnosti. Historická výstavní 
budova Slezského zemského muzea, Komenského 10, Opava. 
Netradiční komentovaná prohlídka jedné z expozic Slezského zemského muzea se zaměří na ekologii a ochranu životního prostředí. 
Rezervace na e-mailu: pokladnahvb@szm.cz nebo na tel.: +420 553 714 809.

Exkurze do raduňského mokřadu /Sraz ve 14.00 u mokřadu (500 m před obcí Raduň ve směru z Kylešovic). 
Vezměte děti a navštivte jedinečný raduňský mokřad a jeho obyvatele v doprovodu odborníka Petra Bláhy. 

Exkurze s výkladem do uhelné kotelny společnosti Opatherm /Sraz v 10.00 a 16.00 před budovou kotelny K3 v Opavě - Kylešovicích.
Kotelna je vybavena fluidními kotly. Počet míst omezen, volné vstupenky k vyzvednutí v Městském informačním centru Opava od začátku dubna.

K čemu je dobré kompostování? /od 15.00 do 16.30 v Schösslerově salonku Obecního domu, Ostrožná 46.
Spoustu užitečných a zajímavých informací se dozvíte na společném setkání s Ekodomovem.

Za zpěvem ptáků do parku /Sraz v 5.45 na zastávce MHD u víceúčelové haly, Městské sady. 
Přijďte se dozvědět víc o ptácích žijících v parku a naučte se poznávat jejich hlasy se zkušeným ornitologem Otakarem Závalským.

Prožitková jarní dílnička Lesního klubu Zvonek /Sraz ve 14.00 v zahradě Zvonku, Polní ulice, Raduň. 
Zažijte les všemi smysly a podívejte se na něj tak, jak jste ho ještě neviděli. Hledání příběhu a tvorba výrobku z přírodního materiálu. 
Koncentrace metodik lesních školek. Program přizpůsoben rodinám s dětmi, předpokládané ukončení v 18.00.

Cyklovýlet do rozkvetlého Hněvošického háje /Sraz ve 13.00 na okraji Opavy - ulice Hillova v Opavě - Kateřinkách.
Hněvošický háj v tuto roční dobu potěší oko návštěvníka celou řadou botanických skvostů. Cyklistickou vyjížďkou, která je vhodná pro všechny věkové 
kategorie, provází biolog. Nutná povinná výbava kola a přilba. V případě deště se akce ruší.
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Zrnko k zrnku, oběěě ěed v hrnku. Ty neztratíš, druhému pomuěžeš! Potravinová sbírka balených lušteěnin a těestovin na pomoc 
rodinám s děetmi ze zakarpatské Ukrajiny ve spolupráci s mezinárodní humanitární organizací ADRA. Sbírka luštěenin se bude 
konat od 11. do 15. dubna vždy od 9 do 17 hodin v budoveě Slezanky na Horním námeěstí. Pěrevzetí luštěenin zajistí 
studenti Fakulty veěrejných politik Slezské univerzity v Opaveě. Zájemci mohou lušteěniny prěedat také pěrímo pěri oslavěěe 
Dne Zemeě na stanovišti organizace ADRA.


