
Městská knihovna Antonína Marka Turnov 
Město Turnov – odbor životního prostředí 

pořádají 6. ročník projektu enviromentální a ekologické výchovy pro 

školy a širokou veřejnost Turnova 

 

DUBEN - MĚSÍC PRO PLANETU ZEMI 

DEN ZEMĚ 2013 

 

Den Země se každoročně koná 22. dubna. V moderním pojetí jde o 
ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení 
životního prostředí a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení. 
První Den Země byl slaven v San Francisku v r. 1970. Kampaň s 
tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do 
politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, 
recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce 
měla velký ohlas zejména mezi studenty. OSN začala tento svátek 
slavit o rok později (1971). V roce 1990 se k Americe připojil i 
zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. 

 

AKCE PRO MŠ: 

 Čtvrtek 11. dubna  

Byla jedna hora  

Vzdělávací pohádky na téma třídění odpadu a ochrana životního prostředí. 

MŠ Mašov                                                                                              Začátek v 09:30 hodin  

 Pátek 12. dubna  

Byla jedna hora  

Vzdělávací pohádky na téma třídění odpadu a ochrana životního prostředí. 

MŠ Zborovská – v dětském odd. knihovny                                         Začátek v 09:30 hodin  

 Pondělí  15. dubna  

Byla jedna hora  

Vzdělávací pohádky na téma třídění odpadu a ochrana životního prostředí. 

MŠ Jana Palacha – v dětském odd. knihovny                                    Začátek v 09:30 hodin  
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AKCE PRO ZŠ:   

 Čtvrtek 11. dubna  

Byla jedna hora  

Vzdělávací pohádky na téma třídění odpadu a ochrana životního prostředí. 

Pro žáky ZŠ Mašov                                                                                 Začátek v 8:00 hodin  

 

 Úterý 16. dubna  

CHKO Jizerské hory  

Se zajímavostmi Jizerských hor seznámí žáky 5. – 6. ročníků ZŠ paní Lenka 

ZADROBILOVÁ,  pracovnice CHKO Jizerské hory.  

Přednáškový sál ZUŠ                                                                              Začátek v 9:00 hodin  

 

 Úterý 23. dubna  

Krkonošský národní park 

Vzdělávací pořady pro žáky 7.- 9. ročníků ZŠ k 50. Výročí založení Krkonošského 

národního parku. Přednáší ing. Michal SKALKA, pracovník správy KRNAP Vrchlabí. 

Přednáškový sál ZUŠ                                                                              Začátek v 9:00 hodin  

 

 Čtvrtek 25. dubna  

Proč chránit volně žijící zvířata  

Vzdělávací pořady se zoologem panem Karlem KEROUŠEM  o životě v lese a o ochraně 

volně žijících zvířat ve městě. 

ZŠ Skálova – Alešova Turnov II                                                          Začátek v 08:00 hodin  

ZŠ 28. října                                                                                            Začátek v 10:00 hodin  

  

 

 Pondělí 29. dubna  

Proč chránit volně žijící zvířata  

Vzdělávací pořady se zoologem panem Karlem KEROUŠEM  o životě v lese a o ochraně 

volně žijících zvířat ve městě. 

ZŠ Skálova                                                                                             Začátek v 08:00 hodin  

ZŠ Žižkova                                                                                             Začátek v 10:00 hodin               

 

 

AKCE PRO VEŘEJNOST: 

 Úterý 9. dubna  

Večer Na Sboře – Karibik a další místa, kde se narodil rum 

Vzdělávací pořad s Ing.Michalem SKALKOU o cestování na druhou stranu zeměkoule 

do nejchudší země Jižní Ameriky. 

Dům Na Sboře                                                                                       Začátek v 19:00 hodin  
 



AKCE PRO SENIORY: 

 Čtvrtek 25. dubna  

Proč chránit  volně  žijící zvířata  

Pořad se zoologem panem Karle KEROUŠEM o životě v lese a ochraně volně žijících 

zvířat také ve městě. 

Klubovna penzionu Výšinka                                                                Začátek ve 14:00hodin  

  

 Středa 24. dubna  

Jedinečná krása přírody  

Pořad s pracovníkem CKHO Český ráj RNDr. Zdeňkem MRKÁČKEM  slovem i 

obrazem. 

Klubovna DD Pohoda                                                                         Začátek ve 14:00 hodin  

 

 Pondělí  29. dubna  

Proč chránit  volně  žijící zvířata  

Pořad se zoologem panem Karle KEROUŠEM o životě v lese a ochraně volně žijících 

zvířat také ve městě. 

Klubovna penzionu Žižkova                                                               Začátek ve 14:00 hodin  

  

ÚKLID MĚSTA: 
 
Během měsíce dubna 2013 budou žáci základních škola a studenti středních škol 

provádět úklid okolí své školy a veřejných prostranství ve městě. Zapojí se všechny 

základní školy a dále OAHŠ a SOŠ, SZŠ, SUPŠ. 

Na úklidu se budou také podílet Sdružení dobrovolných hasičů Bukovina – úklid na 

Bukovině, Mašov a Pelešany. Dále Občanské sdružení Rohozecký okrašlovací spolek – 

úklid Malého Rohozce. 
 
 

Akce se konají v rámci projektu Turnov – zdravé město a místní Agenda 21. 

 

                                                           


