
DEN ZEMĚ 2018 
 

pátek 27. 4. 2018 

8.30 - 12.00 hod.  

náměstí Republiky, park pod náměstím, park Na Nábřeží, Havířov-Město 

 

Aktivity v rámci konání Dne Země 2018 

 Gymnázium, ul. Komenského  - CHEMIE KOLEM NÁS - chemické pokusy v praxi  
 

 Střední škola, ul. Sýkorova  - ZELENÁ VĚDA, soutěže se solárními stavebnicemi, 

fotovoltaické stavebnice, ukázka modelu větrné elektrárny, ukázky solárních                             

a vodíkových vozítek 
 

 Církevní středisko volného času sv. Jana Boska - VÝTVARNÉ A SOUTĚŽNÍ 

TECHNIKY ZAMĚŘENÉ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výroba modelu stromu - koláž, 

krátké soutěže s ekologickou tématikou, skládání víček, pexeso, omalovánky 
 

 10. přední hlídka ROYAL RANGERS Havířov – TÁBORNICKÉ DOVEDNOSTI                           

a pravidla první pomoci 
 

 Hnutí Duha Olomouc a ZO ČSOP Cieszynianka  - POZNÁVANÍ STOP LESNÍCH 

ZVÍŘAT a projekt ochrany velkých šelem 
 

 Junák - český skaut, středisko Havířov - nízké lanové aktivity, běh na gumě 
 

 Městská policie Havířov, pracovní tým prevence  - BEZPEČNOST V SILNIČNÍM 

PROVOZU, sebeobrana, práce městské policie… 
 

 Městská knihovna Havířov  - KNIŽNÍ JARMARK 
 

 ZŠ Žákovská - KVĚTINOVÝ JARMARK sazenice bylinek a okrasných rostlin 

vypěstované žáky školy, projekt Emise, texty, kvízy, doplňovačky, omalovánky                         

s ekologickou tématikou, ukázky výrobků keramického kroužku 
  

 ZŠ Na Nábřeží - HISTORIE ZEMĚ - VYMŘEME JAKO DINOSAUŘI? - ukázky 

minerálů a hornin, jarmark zkamenělin  
 

 Včelařský kroužek AMBROŽÍCI  - TAJEMSTVÍ ZE ŽIVOTA VČEL - prezentace 

činnosti včelařského kroužku 
 

 Myslivecký spolek Havířov – MYSLIVOST, výstava loveckých trofejí 
 

 ASTERIX – středisko volného času Havířov - ZEMĚ JE NÁŠ DOMOV, ukázky 

kynologů, výtvarné práce, soutěže a hlavolamy 
 

 Lesy České republiky - MYSLIVOST Z POHLEDU LESNÍKA - NAŠE DŘEVINY 

V LESE  -  LES JAK TO NEZNÁTE 
 

 EKO kroužek ZŠ Moravská  - KOLEM SVĚTA ANEB NEJEN PRSTEM PO MAPĚ - 

jak se vypořádat s nástrahami a nejtvrdšími podmínkami v přírodě (nutné vlastní 

fotoaparáty) 
 

 Česká tábornická unie, T.K. Placatý kámen Havířov - OSVOBOĎTE SVÉHO SKŘÍTKA 

 - Osvoboďte zášupšáka  (věšení osamocených ponožek se vzkazy pro ponožkožrouta),   

ZPĚT DO PŘÍRODY - tábornické soutěže, tábornické dovednosti 
 

 Umělecký řezbář – rychlořezba 
 

 LESNÍ DOBRODRODRUŽSTVÍ – ekologické soutěže na náměstí 

  

 KP OSR - představení projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II, 

soutěže pro děti 



 

 ALIANCE PRO ROZVOJ, INTEGRACI A SOUŽITÍ - canisterapeutických tým  

Canisterapie využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, uplatňuje se zejména 

jako pomocná metoda při řešení různých situací (např. navazování kontaktu s pacienty, 

kteří obtížně komunikují a při práci s citově deprivovanými dětmi, autistickými dětmi, 

mentálně postiženými, v logopedické a rehabilitační praxi, u dlouhodobě nemocných dětí 

nebo jako součást komplexní terapie v geriatrii apod.) 
 

 Výtvarné dílny na náměstí 
 
Doprovodné aktivity na náměstí - LESNÍ DOBRODRUŽSTVÍ 

STRÁŽCE LESA – postav strážní věž (stavba 2x dřevěných maxi jeng, děti soutěží proti sobě)  

PES V LESE – maxi skládačka pro děti (apelace na výchovu a výcvik psů) 

MYSLIVEC V LESE – bezpečná lukostřelba (odstřel škodné v lese po vzoru dávných myslivců) 

 

SOUTĚŽ PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY (družstva) ve 2 kategoriích  

pro 1.- 5. třída ZŠ a 6. - 9. třída ZŠ 

Soutěž spočívá ve zdobení stromu papírovými listy, které si děti budou samy vyrábět na místě ve 

výtvarných dílnách. Listy budou nést „PŘÁNÍ LESU“ - tedy nápis, co konkrétní třídní kolektiv 

přeje lesu v budoucnu, na místě budou nejlepší přání vyhodnocena porotou a třídní kolektivy 

odměněny. 
Strom s přáním lesu nebude sloužit jen v den konání akce, ale v květnu 2018 bude přemístěn do 

vestibulu Magistrátu města Havířova.  

 

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM DNE ZEMĚ 2018 
„Znalý a informovaný člověk dokáže svým myšlením a chováním pozitivně ovlivnit mnoho zvířecích 

osudů“ 

 

Městská knihovna Havířov, ul. Svornosti, Havířov-Město 

 

23. 4. 2018 dětské oddělení knihovny  

- 17.00 hod. PŘEDNÁŠKA JANA BEDŘICHA – GORILÍ RODINA V PRAŽSKÉ ZOO  
 

24. 4. 2018 hudební oddělení knihovny 

- v dopoledních hodinách pro přihlášené školní kolektivy 

- 17.00 hod. pro veřejnost  

ZDRAVÍ PRO ZVÍŘATA z.s. – představení projektu osobnostního rozvoje dětí i dospělých - 

ČLOVĚK A PES se zaměřením na téma O čem sní holčičky z množíren, film Žanetka… 

Přednáší autorka projektu a knihy, fyzioterapeutka Andrea Dunová. 
 

24.4.- 18.5.2018 výstava v hudebním oddělení knihovny  

ZDRAVÍ PRO ZVÍŘATA z.s. - výstava ČLOVĚK A PES zaměřená na problematiku 

zodpovědného přístupu ke koupi psa a vše, co souvisí s nevhodným chovem psů.   

Fotografie a příběhy psů z množíren, výstava prací dětí, které byly s projektem seznámeny, 

zpracované zákony na ochranu zvířat, texty objasňující základní problematiku a propagace knížky 

O čem sní holčičky z množíren, promítání filmu Žanetka o čivaví holčičce z množírny.   
 

ÚTULEK PRO OPUŠTĚNÉ PSY A DROBNÁ ZVÍŘATA MAX představí projekt NEKUPUJ, 

ADOPTUJ (včetně promítání nabídky psů k adopci).  

Promítání filmů pro veřejnost v rámci konání výstavy ve dnech  3. 5., 10. 5., 17. 5. 2018 vždy od 

16.00 hod.   


