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Milé kolegyně, milí kolegové z členských škol sítě Škola pro udržitelný život,
tři měsíce uběhly jako voda a před sebou máte další číslo newsletteru programu Škola pro udržitelný život. Najdete zde inspiraci nejen
na prázdniny, ale hlavně náměty na činnost v novém školním roce.
Máme tu pro vás opět nabídku k zapojení do projektu „Mistři kolegiální podpory“, ale i novou nabídku k zapojení do projektu „Mladí
ladí D-DUR“. Nezapomněli jsme rovněž na pravidelné rubriky „Co se
děje v ŠUŽ“ a samozřejmě další „Příležitosti pro vaše ŠUŽky“, kde
naleznete nabídku na aktivity ze šablon a předběžné informace o
kurzech facilitace.
Mimo výše uvedených věcí jsme pro vás zase posbírali několik zajímavých nabídek ze SEVERu i z pracovišť dalších organizací – například seminář „Péče o přírodní zahradu s dětmi“, “Tvorba her v environmentální výchově“, možnost zapojení do projektu zabývajícím
se „klimatickou změnou“, soutěže „Promluv k světu bublinou!“
a „Danube Art Master 2018“. Dále pak informace o „Letní škole
soběstačnosti, udržitelnosti a klimatu 2018“, možnosti nominovat
“Alej roku 2018“ a zapojit se do kampaní na oslavu výročí republiky
a míru „Lípa republiky“ a „Sázení stromů pro mír“.

I v rubrice „Inspirace“ naleznete zajímavé čtení – článek „Jak může
česká síť zvládnout útlum uhelných elektráren a nástup obnovitelných zdrojů“, odkaz na videa a fotografie z konference „Úspěch pro
každého žáka 2018“ a rozhovor se socioložkou „Hanou Librovou“,
která napsala zajímavou knihu „Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti“, jež se zabývá tématem „environmentálního žalu“.
Nově jsme si dovolili zařadit jednoduchou rubriku „Významné dny“,
kde vás budeme informovat o termínech „svátků“ upozorňujících na
důležitá environmentální a ochranářská témata.
A náš dnešní tip? Myslím, že tím mohou být „Minuty z přírody“ – minutová videa, která jistě využijete ve výuce.
Doufáme, že v newsletteru naleznete mnoho inspirace a přejeme příjemné zasloužené prázdniny
Za tým ŠUŽ
Karin Richterová
Středisko ekologické výchovy SEVER
národní koordinátor programu

Nabídky na zapojení do projektů
v rámci programu ŠUŽ

Občas je těžké táhnout to na škole sám...

ŠUŽ

Taky jste někdy zažili stav, kdy máte spoustu nápadů, jak připravovat děti na složitý a proměnlivý svět, ale je těžké je zrealizovat?
Chtěli byste učit co nejlépe tak, aby se dětem složil propojený obraz znalostí a dovedností, ale narážíte na to, že sami na takovou
věc nestačíte nebo vás práce stojí více sil, než můžete vydat?
Vyšlápli jsme pro vás pomyslnou první cestičku. Společně s organizacemi Lipka a Tereza realizujeme projekt Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti, ve kterém pomáháme
školám realizovat program „Škola pro udržitelný život“ v týmu
minimálně 4 kolegů, kteří mají jako oporu externího mentora. Asi
si říkáte, že není jednoduché zapojit kolegy a dlouhodobě s nimi
pracovat. Nám se to však na několika školách zapojených do projektu, po dobu téměř dvou let, podařilo!
Co o programu řekli učitelé:
“Rozjeli jsme spolupráci s prvním stupněm, dřív jsme byli každý
sám pro sebe, teď od sebe navzájem čerpáme inspiraci a zkušenosti a víc víme, jak to chodí u nás i u menších dětí.”
“Mistři se stali inspirací pro chození si do hodin, pořád to není běžné, ale už se rozpustily obavy. Když přijede konzultant, tak vidíme
vzor, jak si dávat zpětnou vazbu, tak aby nám pomohla v další přípravě výuky.”

Co získáte:
Zapojeným školám nabízíme bezplatnou intenzivní podporu ze strany
našich metodiků, četné příležitosti pro vzdělávání a sdílení s dalšími
učiteli a také průběžnou finanční odměnu zapojeným učitelům formou DPP po celou dobu účasti v projektu.
Pokud byste měli zájem zjistit, jak na to, nebo se do projektu
od září 2018 přímo zapojit, ozvěte se Tomáši Hawlovi e-mailem:
tomas.hawel@ekologickavychova.cz

Pojďte s námi ladit v „D - dur“
Pracujete s dětmi jinak? Chcete podporu na vaše ŠUŽ aktivity?
Pak neváhejte a přihlaste se….
Dovolujeme si vám nabídnout účast v novém projektu „Mladí ladí
D-DUR (demokratický dialog o udržitelném rozvoji)“, podpořeného z programu ERASMUS+. Jedná se o projekt, který pracuje s metodikou programu Škola pro udržitelný život, navíc ale budou mít
zapojené školy zadarmo třídenní pobyt v našem středisku v Horním Maršově, získají finanční podporu na plánování a uskutečnění
žákovského projektu v místě a budou si moci vybrat, zda se zapojí v
prvním nebo druhém roce realizace. Nedílnou součástí je samozřejmě metodická a konzultační podpora a nová metodická příručka.
Pro koho je projekt určen? Pro skupiny mladých ve věku 13 – 20
let. Celkem hledáme 12 skupin (6 skupin pro školní rok 2018/2019 a
dalších 6 pro školní rok 2019/2020).
Další podrobnosti, včetně harmonogramu, naleznete v příloze newsletteru.

ŠUŽ

CO SE DĚJE V ŠUŽ

Aktualizace sítě škol zapojených do programu Škola pro
udržitelný život – poslední výzva!
Jak jsme vás informovali v samostatném e-mailu, probíhá aktualizace sítě škol zapojených do ŠUŽ. Termín pro vyjádření zájmu
sice již vypršel, ale víme, že konec školního roku je náročný a máte
spoustu práce s dotažením aktivit ve škole. Proto vám ještě touto
cestou připomínáme, že pokud chcete v síti nadále setrvat a využívat výhod s tím spojených, je třeba, abyste se zaregistrovali
prostřednictvím elektronického formuláře, a to nejpozději do
30. 6. 2018.
Doporučujeme vyplnit formulář (jen první část) i těm, kteří v síti
ŠUŽ zůstávat nechtějí, abychom vás již znovu s touto otázkou neobtěžovali. Děkujeme.

Žákovský labyrint a cesta hrdiny učitele se propojila!
Učitelé, kteří jsou zapojeni do ověřování nové metodiky programu Škola pro udržitelný život, absolvovali poslední workshop.

Jejich roční práce se uzavřela v Bělči nad Orlicí, kde si vzájemně představili ŠUŽ práci na svých školách, vzájemně se inspirovali a radili si,
jak řešit problémy. Společně si vytvořili seznam hodnot, vlastností,
které by měl mít učitel provázející žáky programem ŠUŽ a vytvořili si
vlastní náramek tyto hodnoty symbolizující.
Ale nečekala je jen legrace! Ve skupinách pracovali s „místem“ a
zkusili si (dle principů místně zakotveného učení) vytvořit návrhy na
vzdělávací celky pro konkrétní ročníky a předměty. Jaké to byly ročníky a předměty, bylo čistě věcí náhody, protože si skupiny vše losovaly.
Učitelé vše zvládli perfektně a podařil se jim propojit labyrint, se kterým se seznámili na prvním workshopu, s cestou hrdiny, kterou absolvovali na druhém workshopu! Gratulujeme.
Workshop proběhl v rámci projektu „CIVIS – zaostřeno na občanské
a sociální kompetence“, další informace naleznete na projektovém
webu, případně u Karin Richterové, karin.richterova@ekologickavychova.cz.

ŠUŽ

CO SE DĚJE V ŠUŽ

Závěrečná konference projektu Mládež pro udržitelný život
Ve dnech 25. – 26. května proběhla závěrečná dvoudenní konference
projektu „Mládež pro udržitelný život“. Do tohoto projektu bylo zapojeno 12 skupin mladých lidí z celého Česka. Jeho cílem bylo podpořit
strukturovaný dialog mezi mladými lidmi a zástupci místní samosprávy.
Účastníci projektu zažili reálnou participaci na veřejném životě a možnost ovlivnit dění v oblastech, které se jich přímo týkají.

Seznámení s pilíři udržitelného rozvoje při hře
Udržitelná obec

Během celého školního roku účastníci pracovali na vybraném „mikroprojektu“, jehož námět vzešel z jejich pocitových map a vizí obcí, které
vytvořili. Každá skupina se rozhodla řešit nějaký problém nebo potřebu
svého místa. Tématy jejich mikroprojektů bylo např. vytvoření naučné
zemědělské stezky, oprava a zkrášlení autobusové zastávky, zavedení
veřejného osvětlení, revitalizace městského parku, vytvoření venkovní
učebny nebo workoutové zóny. Svůj záměr pak pravidelně konzultovali
se zástupci své samosprávy, kteří jim mnohdy poskytli podporu nejen
konzultační, ale i finanční.
Celoroční snažení bylo uzavřeno právě dvoudenní konferencí, která se
konala v Praze. V pátek účastníky čekala návštěva Informačního centra OSN. Jeho ředitel, Michal Broža, představil Cíle udržitelného rozvoje a zdůraznil, jak důležité pro jejich naplnění jsou komunitní projekty,
jako je např. i Mládež pro udržitelný život. Poté si účastníci v prostorech
Skautského institutu vyzkoušeli hru „Udržitelná obec“, v níž se seznámili
podrobně s pilíři a významem udržitelného rozvoje. Zároveň si vyzkoušeli simulované rozhodování o chodu své obce. Druhý den zapojené
skupiny prezentovaly svoji celoroční práci i její výsledky.
A co samotní účastníci oceňovali na projektu? Především to, že se dostali do kontaktu se zástupci samosprávy, a že je projekt mnohdy propojil se spolužáky z jiných ročníků, dalšími učiteli, ale i obyvateli obce.
Přesvědčili se, že mohou mít vliv na věci veřejné a prohloubil se jejich
vztahu k místu, ze kterého pocházejí.
Projekt byl realizován za přispění prostředků z Erasmus+.

Setkání s Michalem Brožou,
ředitelem Informačního
centra OSN

Prezentace žákovských
projektů

ŠUŽ

Další příležitosti pro vaše ŠUŽky

Využijte peníze ze šablon nejen na vaše ŠUŽ aktivity,
pomůžeme vám!!!
Jak jsme avizovali již minule, nabízíme vám do druhé vlny „šablon“
(výzvy OP VVV č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II) akce DVPP a pomoc s realizací projektových dní a dalších šablon se zapojením externích odborníků. Popis nabídky je uveden v příloze newsletteru nebo
na webu SEVERu.

Kurz facilitace pro začátečníky na SEVERu
Dovolujeme si vás předběžně informovat o možnosti zúčastnit se
víkendového kurzu facilitace pro začátečníky, který připravujeme
na podzimní měsíce na SEVERu v Horním Maršově. Podrobné informace dostanete v dalším čísle newsletteru.
Máte-li vážný zájem již nyní, napište na karin.richterova@ekologickavychova.cz, předběžně si vás zaregistrujeme a dostanete
podrobnější informace jako první.

Uvažujete-li o využití nabídky, zaregistrujte se, prosím, prostřednictvím elektronického formuláře, následně se s vámi spojíme k upřesnění vašich potřeb.

Po zkušenější facilitátory

Nezapomeňte! Místní akční plány vzdělávání II mohou být
pro vaše ŠUŽ aktivity podporou!

Pro zkušenější facilitátory ještě připojujeme informaci o možnosti
přihlásit se na Komplexní výcvik facilitace v rozsahu 100 hodin,
který pořádá Edutica.

Místní akční plány se realizují v celé ČR a nově je zde významným
tématem regionální identita – spolupráce s komunitou – místně zakotvené učení.
V Místních akčních plánech může být podporováno místně zakotvené
učení a komunitní zapojení škol, aktivity, kdy učitelé a pracovníci v
neformálním vzdělávání se žáky odhalují a diskutují problémy ve svém
okolí, zjišťují informace a navrhují řešení i za pomoci dalších aktérů,
jednají s místními úřady, neziskovými organizacemi, občany, rodiči
apod. s cílem „prohloubit vztah k místu, kde žijí, a odpovědnost za ně.“
Kontaktujte zpracovatele Místních akčních plánů (MAP) ve svém území (Místní akční skupiny nebo obce s rozšířenou působností) a zeptejte se jich, jak to bude u vás. Napište nám, pokud se u vás v MAP něco
zajímavého k místně zakotvenému učení chystá nebo je zájem se jím
zabývat - rádi budeme vaše zkušenosti sdílet nebo vám pomůžeme
při nastavování.

stálá nabídka
Nezapomínejte, že vám zdarma poskytneme ještě další služby a
podporu. Jedná se hlavně o:
• Metodickou a konzultační podporu při realizacích aktivit spojených s naplňováním místní Agendy 21 a Cílů udržitelného rozvoje
2015-2030;
• Metodickou a konzultační podporu při vzdělávání metodou místně zakotveného učení (MZU);
• Zveřejňování aktivit školy, nápadů a námětů atd. spojených s ŠUŽ
a MZU na webu a facebooku ŠUŽ a v tomto newsletteru;
• Metodickou a konzultační pomoc při shánění finanční podpory
pro vaše ŠUŽ aktivity.

SEVER nabízí

Tvorba her v environmentální výchově
Cílem kurzu je naučit účastníka principy tvorby vzdělávací hry zaměřené na rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné
jednání.
Náplň a zaměření semináře
Sami z vlastní zkušenosti asi dobře víte, že pokud prožijete silný zážitek, vzpomínka na něj se vám vybaví i po letech. Je to díky tomu, že jste
byli naplno zapojení do akce, prožívali jste silné emoce, překonávali sami
sebe či učinili významný objev. Jak tyto momenty a jejich sílu využít k
environmentálnímu vzdělávání? Jednou z cest je použít jako prostředek
výuky HRU. Ta je simulací reálného života, přináší však reálná témata a
opravdové emoce. Nabízí možnost ponoření se do akce, proces přirozeného plynutí a získání zkušeností.
Vyzkoušíme si několik her, projdeme si proces tvorby hry a začneme vytvářet vlastní hru, podíváme se na to, co je klíčové pro to, aby nově vytvořená hra fungovala. Na kurzu budeme hledat odpověď na otázku: Jak
vytvořit atraktivní hru, která bude mít smysl a zároveň bude bavit? Jak
vytvořit hru, kterou budete moci použít ve svých vzdělávacích programech a která pracuje s reálným světem?
Seminář povede: Ing. Tomáš Hawel, Mgr. Šárka Křepelková, Mgr. Lucie
Juříková - lektoři mají dlouholetou zkušenost s tvorbou her, jak v prostředí environmetálního vzdělávání, tak v rámci kurzů Prázdninové školy
Lipnice. Tomáš i Šárka jdou držiteli cen Hugo za vytvoření zážitkových
vzdělávacích her In time a Šachy se smrtí.
Další informace naleznete zde.

AKREDITOVANÝ CYKLUS SEMINÁŘŮ

PÉČE O PŘÍRODNÍ ZAHRADU
SPOLEČNĚ S DĚTMI
září 2018 – červen 2019
Máte školní zahradu a chcete ji více využívat? Chcete se seznámit s konceptem
přírodních zahrad? Chtěli byste proměnit svou zahradu na PŘÍRODNÍ a zapojit do
toho děti? Přemýšlíte, jak učit venku, rozvíjet vnímavost dětí k přírodě a jejich
zručnost?
Přihlaste se na cyklus seminářů o teoretické i praktické přípravě plánování školních
přírodních zahrad, jejich údržbě a efektivní organizaci práce včetně zapojení dětí. Nedílnou
součástí jednotlivých seminářů budou příklady využití zahrady ve výuce, ukázky dobré praxe
a exkurze. Výstupem a přínosem pro účastníky je vypracování plánu rozvoje své školní
zahrady (její postupnou přeměnu v zahradu přírodní) a plán využití školní zahrady pro
vzdělávání, který bude možné konzultovat s lektory.
Lze zařadit do šablon (viz příloha č. 3 výzvy č.
02_18_063 Šablony II, aktivita g) polytechnická
výchova).
Akreditováno MŠMT v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků.
Komu je cyklus určen: maximálně 15
pedagogům z mateřských, základních a středních
škol
Rozsah: 84 vyučovacích hodin (3 dvoudenní
setkání, závěrečné třídenní)
Termíny: 21. - 22. 9. 2018, 19. - 20. 10. 2018,
12. -13. 4. 2019, 6. - 8. 6. 2019, (nutno
absolvovat celý cyklus!)
Místo konání: DOTEK – Dům Obnovy Tradic,
Ekologie a Kultury, Horská 175, Horní Maršov
Cena: 11 730 Kč (lektorné, materiál, dopravné na
exkurzi 8500 Kč, strava a ubytování 3230 Kč),
částka bude v plné výši uhrazena před zahájením
kurzu.
Přihlášky: zasílejte na severprihlasky@ekologickavychova.cz, nejpozději do
31.
26. 5.
6. 2018. Poté obdržíte podrobné informace a
instrukce k úhradě poplatku. Závazně budete
přihlášeni po jeho úhradě.
Případné dotazy vám ráda zodpoví Šárka
Škodová (sarka.skodova@ekologickavychova.cz)

SEVER nabízí

jak na klimatické změny

Od podzimu 2018 budeme realizovat nový projekt na téma
klimatické změny. Školám tak budeme nabízet na sebe navazující výukové programy, které poskytnou komplexní pohled na problematiku a zároveň nabídnou řešení na úrovni
jednotlivce i obcí.
Více informací zveřejníme v dalším čísle newsletteru, popř.
můžete kontaktovat koordinátorku připravovaného projektu Kateřinu Borovinovou na emailu: katerina.borovinova@
ekologickavychova.cz.

Zdravý pohyb

Komiksová soutěž "Promluv k světu bublinou!"

Společné zážitky

Nabízejí jiní

Více zábavy

Vašim úkolem bude formou komiksu představit jeden ze 17
Cílů udržitelného rozvoje. Téma je možné pojmout kriticky,
humorně nebo třeba jako příběh.
V každé z pěti kategorií budou vyhlášeni tři vítězové, kteří získají věcné ceny, komiksový workshop se Štěpánkou Jislovou a
možnost vystavit svůj komiks ve Skautském institutu "Na Staromáku".
Co můžete vyhrát?
Pro všech patnáct vítězů máme připraveny věcné ceny a komiksový workshop se Štěpánkou Jislovou, která patří mezi
nejvýznamnější české autory komiksů. Pro každou kategorii
připravujeme hodnotné ceny. Všechny vítězné komiksy budou navíc vystaveny v centru Prahy a stanou se součástí metodických balíčků pro učitele ZŠ.
Další informace naleznete zde.

Méně aut
Čistší vzduch

Tak trochu jiné ráno

Více bezpečí

80 %

12 % dívek 25 %

trpí
nadváhou

CHCETE

učit děti myslet na životní prostředí?
motivovat děti k aktivnímu pohybu?
omezit počet aut před školou?
dýchat čistší vzduch?

500 lidí

27%

Připojte se k celosvětové
kampani WALK TO SCHOOL
a realizujte na své škole
PĚŠÍ DEN!

zapojit rodiče do dění ve škole?
oslavit Mezinárodní den bez aut?

PROČ PĚŠKY DO ŠKOLY?

JAK USPOŘÁDAT PĚŠÍ DEN?

Cílem kampaně Pěšky do školy je založit tradici pěších
dnů a zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky. Chceme dětem i rodičům nabídnout zážitek ze společné cesty, která může být příjemná
a zábavná. Pomozte nám a zorganizujte u vás ve škole
pěší den, týden, nebo dokonce měsíc.

1. Zaregistrujte se do kampaně zde:

SOUTĚŽ
o nejlepší školní reportáž

nebo na www.prazskematky.cz v sekci
Pěšky do školy 2018.
2. Informujte dostatečně dopředu o akci děti
i rodiče a vysvětlete její význam.
3. Sestavte tým učitelů a rodičů,
kteří budou pěší den organizovat.

Zdokumentujte pěší den na své škole a přihlaste
se do soutěže o zajímavé ceny. Reportáž může
být psaná, fotografická, audio i video. Hotové
reportáže nám zašlete nejpozději do 12. 10.
2018, předáme je k vyhodnocení odborné
porotě a žákovské týmy pozveme na slavnostní
vyhlášení.

4. Sestavte školní reportážní tým.
5. Zapojte děti i aktivní rodiče.

Vyzvěte děti, aby v určený den přišly do školy pěšky,
přijely na koloběžce, na skateboardu nebo na kole. Při
cestování z větší vzdálenosti můžou samozřejmě využít
veřejnou dopravu. Rodičům, kteří přijedou autem, nabídněte možnost zaparkovat dále od školy a jít s dětmi
alespoň část cesty pěšky.
Do organizace pěšího dne zapojte děti i rodiče a využijte tuto akci k posílení dobrých vztahů v rámci školní komunity. Buďte kreativní, inspirujte se u dětí.
Uspořádejte snídani či koncert před školou, získejte drobné odměny od místních firem. Vyhlaste soutěž mezi třídami o nejvíce ušlých kilometrů, zkrášlete prostranství před
školou nebo si zaskákejte panáka.
Dopřejte dětem, aby na své cesty do školy měly
hezké vzpomínky!

6. Oslovte městskou část nebo firmy v okolí
s žádostí o podporu (drobné dárky,
dobrovolnictví apod.).
7. Vyberte místa, na kterých můžou rodiče
parkovat dále od školy.
8. Užijte si svůj pěší den!

22. 9. 2018

Mezinárodní den bez aut

16.–22. 9. 2018 Evropský týden mobility

S přípravou i realizací pěšího dne
vám rádi pomůžeme.
Marie Čiverná
marie.civerna@prazskematky.cz
775 065 435
Blanka Klimešová
blanka.klimesova@prazskematky.cz
777 813 934

Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí.
Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

nabízejí jiní

Danube Art Master 2018
Soutěž společně organizovaná organizacemi The Global Water
Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) a Mezinárodní
komisí pro ochranu Dunaje (ICPDR) má pobídnout děti, aby se blíže
podívaly na řeky ve svém okolí a uvědomily si, co pro ně znamená
pojem životní prostředí.
Podmínky soutěže:
Účastnit se mohou děti od 6 do 18 let (školy, kroužky, dětské oddíly
apod.)
Soutěžní kategorie:
1. Umělecké dílo
Soutěžící vytváří „environmentální“ umělecké dílo z materiálů nalezených v okolí řeky (ideálně řeky z povodí Dunaje). Fotografie hotového díla se zašlou národnímu koordinátorovi. Minimální velikost
digitálních fotografií je 150 dpi. Obrázky a malby nebudou do soutěže přijaty.
2. Krátké video na téma "Buďme aktivní pro zdravější Dunaj!”
Soutěžící v této kategorii musí vytvořit minutové video se silnou
myšlenkou v intencích tématu soutěže. Videa mohou být natočená
telefonem nebo kamerou, neměla by být delší než 1 minutu a nesmí
jít o animace. Videa musí být zaslána národnímu koordinátorovi.
Termín soutěže:
Soutěžní příspěvky je nutné zaslat do 31.07.2018
Kam zaslat soutěžní příspěvky – Národní koordinátor:
Veronika Matuszná (odbor ochrany vod Ministerstva životního
prostředí)
Tel.: +420 267 122 224, E-mail: veronika.matuszna@mzp.cz

Odneste starý dalekohled do zoo a pomozte zachránit
kriticky ohrožené pěvce v Indonésii!
Pomoci můžete i vy. Zapojte se do kampaně EAZA Silent Forest na ochranu
zpěvných ptáků v Indonésii.
Kampaň Silent Forest má přispět k lepšímu povědomí obyvatel Indonésie o negativním vlivu odchytu
zpěvných ptáků na jejich populace ve volné přírodě a pomoci získat finanční prostředky potřebné na
konkrétní záchranné projekty. V ČR a na Slovensku se do kampaně zapojily tyto zoologické zahrady:
















Zoologická zahrada Liberec – www.zooliberec.cz
Zoologická zahrada Ústí nad Labem – www.zoousti.cz
Zoologická zahrada Děčín – www.zoodecin.cz
Podkrušnohorský zoopark Chomutov – www.zoopark.cz
Zoologická a botanická zahrada Plzeň – www.plzen.eu
Zoologická zahrada Jihlava – www.zoojihlava.cz
Zoologická zahrada Hluboká – www.zoohluboka.cz
Zoologická zahrada Brno – www.zoobrno.cz
Zoologická zahrada Hodonín – www.zoo-hodonin.cz
Zoologická zahrada Olomouc – www.zoo-olomouc.cz
Zoologická zahrada Ostrava – www.zoo-ostrava.cz
Zoologická zahrada Bratislava – www.zoobratislava.sk
Zoologická zahrada Košice – www.zookosice.sk
Zoologická zahrada Spišská Nová Ves – www.zoosnv.sk
Zoologická zahrada Bojnice – www.zoobojnice.sk

Dalekohledy určené pro kampaň Silent Forest můžete zanechat na pokladnách u vstupu do těchto zoo,
případně na označených sběrných místech, o nichž se dozvíte z informačních tabulí poblíž vchodů.
Za každý funkční dalekohled donesený do Zoo Liberec od nás dárce dostane vstupenku do zoo
zdarma!
O kampani EAZA Silent Forest
Ochranářskou kampaň Silent Forest – Asian Songbird Crisis (Ztichlý les – Krize pěvců v jihovýchodní
Asii) provozuje Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Od října 2017 jí předsedá
zoologická zahrada v Liberci, která bude její centrálou až do roku 2019. K dnešnímu dni se do kampaně
oficiáoně zapojilo 154 zoologických zahrad a ochranářských institucí z 25 zemí z celého světa. Díky
svému širokému dosahu se tak jedná o jednu z největších ochranářských kampaní vůbec.
Na finančních nákladech se v České republice podílí Ministerstvo životního prostředí, Unie českých a
slovenských zoologických zahrad, Liberecký kraj a město Liberec. Celosvětovými partnery kampaně
Silent Forest jsou mimo jiné organizace TRAFFIC a IUCN Asian Songbird Trade Specialist Group. Více
informací o jednotlivých projektech a partnerech kampaně naleznete na webu www.silentforest.eu.

nabízejí jiní

Nominujte „Alej roku 2018“
„Krajina bez alejí je jako obraz bez rámu.“
Naše země je protkána tisíci kilometry silnic, silniček, ulic, polních i lesních cest, parkových promenád a dalších cest. Většinu z nich odnepaměti lemují stromořadí. Aleje jsou svědectvím promyšleného komponování krajiny vlastníků panství, ale i šetrného přístupu venkovského
lidu k okolnímu prostředí. Dodnes si lidé těchto přírodních dominant
v krajině i městském prostředí váží. Jak dokládá anketa Alej roku - lidé
si cení jejich krásy napříč ročními obdobími, staleté tradice, příběhů,
přívětivého prostředí k odpočinku a procházkám, genia loci.
Oblíbenou alej lze ocenit různým způsobem - jeden z nich nabízí již
sedmý ročník ankety Alej roku, kterou již tradičně vyhlašuje spolek Arnika. Prestižní soutěž vznikla ve spolupráci se Zeleným domem Chrudim v roce 2011 a od té doby se zde představily více než dvě stovky
alejí z celé České republiky.
Nominovat je možné jakékoliv stromořadí od klasické zámecké nebo
parkové aleje až po stromořadí lemující silnice a cesty, jednostranné i oboustranné. Cílem ankety není mapovat pouze historické aleje
staletých stromů nebo krásná zámecká stromořadí - anketa poskytuje
prostor pro osobité příběhy a vlastní kritéria výjimečnosti a kouzla
nominovaných alejí. Přihlásit alej do ankety je snadné a stačí k tomu
pořídit alespoň jednu fotografii aleje a případně připojit příběh, jenž se
s alejí či nominací pojí.
Oceněny jsou: vítězné aleje, autoři nominací, vyhlašují se krajské aleje
roku a fotosoutěž o nejlepší fotografii. Vítězové se mohou těšit na unikátní a hodnotné ceny!

Kategorie ankety ALEJ ROKU
1) ALEJ ROKU 2018 celostátní soutěž
2) ALEJ ROKU V REGIONU 2018 14 regionálních
vítězek
3) FOTOSOUTĚŽ
Hlavní výhry: letenka balonem Lucky balon, publikace, vstupenky (např. botanické zahrady, výstavy) a další.
Výhra fotosoutěž: fotoaparát a fototiskárny Canon, poukazy
Fotoškoda
Harmonogram:
Nominace do 31.10.2018
Hlasování 6.11.2018 až 4.1.2019
Vyhlášení výsledků: leden 2019
Další informace o anketě naleznete zde.

nabízejí jiní

Lípa republiky

Rok 2018 je ve znamení celonárodních oslav 100 let od vzniku Československa. Pojďte s námi zmapovat stávající lípy republiky a vysaďme
společně nové jubilejní stromy, které ponesou poselství naší národní
historie.
Zaregistrujte se na webu Lípy republiky a vytvářejte s námi jedinečnou databázi.
Lípy republiky nebo též lípy svobody, jsou dřeviny, které byly vysazeny
na počest vzniku Československé republiky, ale i samostatné České
republiky. Obecně jsou nazývány stromy republiky. Zároveň to jsou
stromy, které připomínají naši národní svobodu či demokracii.
Nejvíce výsadeb proběhlo v říjnu 1919 k prvnímu výročí vzniku republiky, k 10. výročí ČSR v roce 1928 a rovněž k 50. výročí ČSR v roce 1968.
Další stromy byly vysazeny zejména při kulatých výročích. Sázení bylo
většinou spojeno s oslavami, které měly své čestné hosty, proslovy i
verše. Mnohdy nechyběly školní děti.
Mimo projektu Lípy republiky se také se svou školou můžete zapojit
do celosvětového projektu Sázení stromů pro mír, který každoročně
připadá na Světový den míru - 21. září.

Národní konference EVVO a Ekofilm

10. 10. 2018 proběhne v Brně národní konference Pět oken do
ekovýchovy. Současně bude v té době probíhat i Ekofilm. Program
obou akcí se ještě ladí, o podrobnostech vás samozřejmě budeme
informovat v zářiovém čísle newsletteru ŠUŽ.

Letní škola soběstačnosti, udržitelnosti
a klimatu 2018

nabízejí jiní

Termín: 22. 8. 2018 od 12.00 do 26. 8. 2018 13.00
Místo konání: Hostětín
Uvažujete o nějaké formě soběstačnosti? Zajímá vás vaše uhlíková stopa a možnosti, jak ji snížit? Chcete se podívat na problematiku změny
klimatu v nejširších souvislostech? Přijeďte si do Hostětína na letní školu vypracovat vlastní strategii soběstačnosti. Podíváme se na všechny
aspekty našeho života, kterými jako občané přispíváme ke změně klimatu a ukážeme si možná udržitelná řešení.
Společně s odborníky na dané téma probereme prakticky i teoreticky
změny klimatu v souvislostech, pasivní domy, permakulturní zahradu,
soběstačné hospodaření, veganství a mnoho dalšího. Součástí programu
je i několik exkurzí na místa dobré praxe, kde se teorie již stala skutečností.
Rámcový program
Energetická revoluce (Jan Rovenský) - Jak ve svých domácnostech udělat energetickou revoluci a co a jak můžeme změnit, abychom se
stali energeticky soběstačnějšími? Jaké jsou možnosti moderní produkce
obnovitelné elektřiny, která má zásadní význam pro snížení uhlíkové stopy a opatření jsou rychle realizovatelná?
Uhlíková stopa (Petr Ajs Kucka) - ukážeme vám, jak se počítá a
zkusíte si spočítat tu vaši. My jsme si ji v Hostětíně počítali a rádi s vámi
budeme sdílet výsledky a hledat cesty, jak snížit vaši stopu.
Změna klimatu (Jan Hollan) - Jak to všechno souvisí s klimatickou
změnou a jak se nás to osobně může dotknout. A co můžeme udělat pro
to, abychom se připravili či abychom důsledkům předešli.

Praktické příklady, jak lze snižovat uhlíkovou stopu využíváním obnovitelných zdrojů - energie biomasy a slunce. Jak
postavit dům tak, aby náklady na jeho vytápění byly o 90% nižší
než u běžných domů. Jaké můžeme využít technologie a co nám
mohou přinést. Toto zjistíte při exkurzi po hostětínských energetických projektech - pasivní dům, výtopna na biomasu, fotovoltaické elektrárny, solární kolektory aj. Lektoruje Jan Hollan a
Yvonna Gaillyová.
Návštěvy příkladů dobré praxe - návštěva hospodářství
velmi soběstačné rodiny Přímalových na Vartovně, svépomocné
stavění, zásobování energií, hospodaření s vodou, pěstování zeleniny a ovoce.
MAREK - není další lektor, ale Mobilní Autonomní a REsilientní Kontejner aneb ukázka „mobilní soběstačné kanceláře“,
kde se dá fungovat v případě, že všechno ostatní selhává... Budeme ji (ho) mít v Hostětíně jako další ukázku praktické soběstačnosti například v případě přírodní katastrofy nebo black-outu.
MAREK se vám v krátkosti může představit i na youtube - ale na
vlastní oči a s výkladem lektora to samozřejmě bude pro vás přínosnější.
Permakulturní a přírodní zahrada - úvod do přírodních
zahrad a permakultury, plánování zahrady, živočichové na zahradě, půda, rozkladači a živiny, hnojení, mulčování, kompostování.
Příjemným zážitkem jednoho odpoledne bude vaření na
ohni - co příroda dá...
Jak se můžete stát soběstačnými i vy? Na workshopu si
sami, nebo v týmu, navrhnete vlastní strategii soběstačnosti a
snižování uhlíkové stopy.
Další informace naleznete zde.

inspirace

Zajímavé odkazy
Úspěch pro každého žáka 2018

Environmenálním žal

V dubnu se uskutečnila zajímavá konference, pořádaná v
rámci stejnojmenné iniciativy, Stálou konferencí asociací ve
vzdělávání, z.s.. Všechny přednášky, fotografie a další si můžete prohlédnout zde.

Tímto termínem se zabývá ve své poslední knize Věrní a rozumní
socioložka H. Librová. Toto sousloví vyjadřuje emoční strádání způsobené ekologickými škodami nebo ztrátou částí přírodního světa
(např. zánik biologického druhu). Zajímavý rozhovor s H. Librovou na
toto téma naleznete zde.

Jak může česká síť zvládnout útlum uhelných elektráren a nástup obnovitelných zdrojů

Příkladem oběti environmentálního žalu je i americký právník D.
Buckel, který se v nedávné době upálil na protest proti znečišťování
ovzduší fosilními palivy. Zamyšlení nad jeho smrtí, našimi reakcemi
na tuto událost, potažmo na stav znečištění naší planety Země přináší článek A. Máchala zde.

Co se stane se stabilitou elektrizační soustavy, když odstavíme uhelné elektrárny a zprovozníme významné množství
obnovitelných zdrojů? Důkladné posouzení možností sítě
je v zájmu postupné transformace energetiky. Organizace
Glopolis, Frank Bold, CEE Bankwatch Network, Aliance pro
energetickou soběstačnost a Hnutí DUHA proto zadaly posouzení dopadů ukončení provozu českých uhelných elektráren a rozvoje obnovitelných zdrojů k roku 2030 společnosti Energynautics, která se zabývá integrací obnovitelných
zdrojů energie do přenosových sítí.
Celý článek i studii naleznete zde.

Znečištění Indonésie plasty
O jejich recyklaci a působení Čechů v této zemi si můžete
poslechnout v reportáži ČT zde.

20.7. – Mezinárodní den alternativ ke spalovnám
28.8. – Evropská noc pro netopýry

Minuty z přírody
Minutová videa z přírody, ve kterých zjistíte mnoho nových informací
o zajímavých koutech naší země, o vzácných živočiších a rostlinách
naleznete zde.

VÝZNAMNÉ DNY
20.7. – Mezinárodní den alternativ ke spalovnám
28.8. – Evropská noc pro netopýry
16.9. - Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
16.9. - Začíná Evropský týden mobility
22.9. - Den bez aut

KONTAKTY
E-mail programu:
suz@ekologickavychova.cz
Karin Richterová, SEVER
karin.richterova@ekologickavychova.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER,
národní koordinátor programu
Škola pro udržitelný život

www.skolaprozivot.cz
www.sever.ekologickavychova.cz
https://www.facebook.com/skolaprozivot
Uzávěrka dalšího čísla newsletteru pro vaše náměty
a příspěvky: 20. 8. 2018
Uzávěrka vašich námětů a příspěvků na facebook
a web: průběžně

