
Den Země 2012
Zdravé město Litoměřice, Středisko ekologické výchovy SEVER, Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Oper o. s., ShineBean o. s., 

Základní škola Litoměřice – Na Valech, Základní škola Litoměřice – Havlíčkova, Mateřská škola „KAMARÁD“, Výstavy spol. s r. o., 
Kino Máj, Lingua Universal, s. r. o. – soukromá ZŠ a MŠ, Tyfl ocentrum Ústí n. L., o. p. s. – Středisko integračních služeb Litoměřice, 

Domov U Trati Litoměřice

POŘÁDAJÍ:

Kampaň je fi nančně podpořena Revolvingovým fondem MŽP ČR.

12. 4. Putování s bílou holí po historických památkách města Litoměřic
seznámení zrakově postižených občanů Litoměřicka s významnými kulturními památkami města Litoměřic, sraz ve 13.00 h
před budovou České pojišťovny (Jezuitská 237/7)

12. 4. Umění přírody aneb Muzicírování s koncovkou
poznání nástroje vyrobeného z větví, keřů, stromů spojené s hudební meditací, určeno pro klienty Domova U Trati, od 15.00 h

14. 4. Litoměřické farmářské trhy
nakupte si čerstvé, kvalitní plodiny a produkty, každou lichou sobotu na Kostelním náměstí, 8.00–12.00 h,
pořadatel VÝSTAVY, spol. s r. o.

17. 4. S Rozmarýnem na vesnický dvorek
dopoledne pro MŠ a ZŠ zaměřené na poznávání nejen domácích zvířat, jízda na koních, představení divadla Hynkovo Hravé 
divadlo o. s., zahrada DDM Rozmarýn (Plešivecká 15), 8.30–11.00 h

17. 4. Ekohrátky v ŠD
odpoledne plné soutěží, poznávání a her s ekologickou tématikou, určeno nejen pro děti ze školní družiny, proběhne v areálu školy

ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, 13.30–15.00 h

18. 4. Den Země pro MŠ aneb Kdy se Země směje?
dopoledne plné her a soutěží pro nejmenší na téma multikultura, výukový areál
Střediska ekologické výchovy SEVER (Masarykova ul.), 9.00–11.30 h

19. 4. Kolik energie spotřebuje Radnice města?
slavnostní odhalení energetického štítku DISPLAY na budově radnice
s následnou přednáškou k úsporám energie, od 10.00 h před Radnicí města

20. 4. Eko� lm aneb „Přežili rok 2000“
promítání fi lmu o nejvzácnějším nosorožci na světě pro žáky druhého
stupně ZŠ a studenty SŠ s následnou besedou s autorem snímku
MVDr. Přemyslem Rabasem, Kino Máj, 9.00–11.00 h. Registrace
u Střediska ekologické výchovy SEVER – 416 734 838

20. 4. Jak sluníčko zachránilo zahrádku
naučný program pro děti MŠ Stránského o významu působení
slunce na živou a neživou přírodu naší planety

20. 4. Pomáháme vyrůst
putování za záchranou přírody určené pro všechny žáky soukromé
ZŠ a MŠ Lingua Universal, s. r. o. (výsadba stromků a úklid lesa)

30. 4. Hry s přírodou
celoškolní projektový den ZŠ Litoměřice, Na Valech

ke Dni Země zaměřený na poznávání místní přírody

12.5. Férová snídaně
happeningová akce příznivců fair trade, přineste si fairtradové
produkty a potraviny z lokální produkce a společně posnídejme
na zahradě Masarykovy ZŠ od 10.00 h

19. 5. Procházka po Zemi
výprava do přírody pro rodiče s dětmi, soutěže, hledání „breberek“,
opékání špekáčků, hadů a divadelní představení. Přijďte za zábavou
k Pokratickému rybníku mezi 10.00–12.00 h. Na akci Vás bezplatně
doveze výletní vláček


