
Městská knihovna Antonína Marka Turnov 
Městský úřad Turnov – Odbor životního prostředí           

se zapojují do celostátního projektu 

DUBEN – MĚSÍC PRO PLANETU ZEMI 2017     

TENTO PROJEKT PROBÍHÁ V RÁMCI AKTIVIT MA 21 A ZM                              
POZNÁVEJME PŘÍRODU  
Výukový ekologický program pro mateřské školy v Turnově se uskuteční přímo ve školkách a bude 
probíhat po celý měsíc duben. Pomocí her budou děti prozkoumávat přírodu všemi smysly – 
čichem, sluchem, hmatem, zrakem a chutí. Budou poslepu poznávat a prozkoumávat přírodniny, 
zahrají si sluchové a čichové pexeso, vytvoří koktejl vůni a další smyslové aktivity. (program 
připravuje Středisko ekologické výchovy Český ráj). 
 

VYRÁBÍME PTAČÍ BUDKY A KRMÍTKA  
V rámci ekologické výchovy a na podporu pracovních činností budou žáci základních škol 4 - 5. 
ročníky vyrábět ptačí budky a krmítka do svých zahrad a prostor v okolí škol a školek. Část 
vyrobených budek a krmítek předají také seniorům v penzionech a DD Pohoda. 
 

ČTEME VŠICHNI, VYPRÁVÍ JEN NĚKDO (úterý 4. 4. 2017 od 9:00 hodin)  
Městská knihovna Antonína Marka – dětské oddělení  

V rámci místního kola přehlídky v umění vyprávět byly zahrnuty i vlastní texty účastníků na téma 
voda a příroda.  
 

UKLIĎME ČESKO (sobota 8. 4. 2017 od 10:00 do 12:00 hodin) 
Vesecko  

Celorepubliková akce zaměřená na společný úklid. Tradičně se připojíme i my v Turnově a opět se 
zaměříme na oblast s černou skládkou. Akce je určena pro širokou veřejnost a každý může přijít 
do areálu Vesecka a pomoci s úklidem a sběrem odpadků.  
 

ÚKLID OKOLÍ ŠKOL A MĚSTA (18. - 21. 4. 2017) 
Na úklidu v okolí škol se budou již tradičně podílet žáci základních a středních škol. 
 

OCHRANA PŘÍRODY V KRKONOŚÍCH (11. 4. 2017 od 9:00) 
Koncertní sál Základní umělecké školy 
Přednášky pro druhý stupeň základních škol s Ing. Michalem Skalkou, vedoucím ekologické 
výchovy KRNAP Vrchlabí. 

 
DÍLNY ČTENÍ – PŘÍRODA NA ZEMI – PLANETA ZEMĚ (18. 4., 19. 4. a 21. 4. 2017 
od 8:00 hodin) 
Městská knihovna Antonína Marka dětské oddělení  
Dílny čtení a práce s odborným naučným textem pro žáky základních škol. Dílny vede Eva Kordová  
 

PROUTĚNÁ A ČARODĚJNICKÁ DÍLNA (23. 4. 2017 od 14:00 hodin)  
Městská knihovna Antonína Marka dětské oddělení  
Tvořivá výtvarná dílna pro rodiče s dětmi zaměřená na výrobu z proutí, a čarodějnické klobouky 
na svátek čarodějnic. Lektorky Lenka Bendáková, Eva Šrajerová a Simona Bakešová.  

 
SPECIÁLNÍ (S)TVOŘITELNA  (27. 4. 2017 od 14:00 hodin) 
Městská knihovna Antonína Marka sálek ICM 
Pro zájemce je připravena speciální dílna na téma recyklace a papír.  


