Září

Říjen
4.

21.

Mezinárodní den míru

Mezinárodní den zvířat

Zasaďte si svůj strom míru.

Pozorujte bezobratlé. Hledejte pobytová
znamení. Vezměte do ruky dalekohled
nebo lupu. Navštivte blízký statek nebo
záchrannou stanici.

22.

20.

Vyzkoušejte na cestu do školy něco
jiného než auto. Za jak dlouho dojedete
do školy na koloběžce? Kolik silnic
musíte přejít cestou do školy?

Zkoumejte stromy v okolí školy. Který
strom je podle keltského stromového
kalendáře ten váš? Přečtěte si knížku
Tobiáš Lolness.

Den bez aut

Den stromů

Dny, které táhnou ven
Vyberte si, který den láká právě vás, a vyrazte se učit ven. Podrobnosti k aktivitám i další nápady najdete na webu www.ucimesevenku.cz/dnyvenku. Dejte nám vědět, jak jste si s dětmi
některý takový den užili, na adresu tym@ucimesevenku.cz Vždyť právě od vás víme, že učit venku se dá vždycky a všude.

Tento projekt je spolufinancován Státním
fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.

Listopad
Outdoor Classroom Day
Sledujte outdoorclassroomday.com
Opusťte lavice. Užijte si učení
na čerstvém vzduchu.

Prosinec
5.

Mikuláš
den obdarovávání
Obdarujte potřebné, jako to dělal Mikuláš.
Vyrazte s dárky za zvířátky – domluvte se
s místním lesníkem. Vyrobte ozdobičky
i dárky z přírodnin. Připravte zimní
procházku pro spolužáky.

Dny, které táhnou ven
Vyberte si, který den láká právě vás, a vyrazte se učit ven. Podrobnosti k aktivitám i další nápady najdete na webu www.ucimesevenku.cz/dnyvenku. Dejte nám vědět, jak jste si s dětmi
některý takový den užili, na adresu tym@ucimesevenku.cz Vždyť právě od vás víme, že učit venku se dá vždycky a všude.

Tento projekt je spolufinancován Státním
fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.

Leden

Únor

2.

Světový den mokřadů
Zmapujte mokřady a vodní zdroje
v okolí. Nenašli jste moc vody pro
živočichy? Vyrobte pro ně pítka.

Pozorování ptáků
na krmítku
Ještě nemáte krmítko? Vyrobte si ho a hurá
s ním ven! Pozorujte, foťte, malujte. Zapojte
se do sčítání ptáků s Českou ornitologickou
společností.

14.

Světový den léčby
zvukem
Zaposlouchejte se do zvuků přírody.
Vytvořte sluchovou mapu okolí školy.
Porovnejte zvuky města a přírody.

Dny, které táhnou ven
Vyberte si, který den láká právě vás, a vyrazte se učit ven. Podrobnosti k aktivitám i další nápady najdete na webu www.ucimesevenku.cz/dnyvenku. Dejte nám vědět, jak jste si s dětmi
některý takový den užili, na adresu tym@ucimesevenku.cz Vždyť právě od vás víme, že učit venku se dá vždycky a všude.

Tento projekt je spolufinancován Státním
fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.

Březen
3.

Duben
1.

Světový den divoké
přírody

Mezinárodní den
ptactva

Najděte ostrov divoké přírody co nejblíž
škole. Nemusí být jen v lese, i město
má svá divoká zákoutí, která si příroda
bere zpátky.

Ulétněte si na ptácích. Nahrajte ranní
zpěv. Vyrobte si ptačí masky.

21.

Mezinárodní den lesů
Objevujte les všemi smysly
s metodikami Lesa ve škole.
Domluvte si brigádu v lese.

22.

Den Země
Den Země se slaví už od roku
1970. Vyrazte na oslavu ven!

22.

Mezinárodní
den vody

Ukliďme Česko

Pátrejte po vodě od kohoutku
až ke zdroji. Doprovoďte vodu
od umyvadla až po čistírnu.

Pomozte uklidit v okolí školy nebo
v blízké přírodní lokalitě. Sledujte
stejnojmenný web.

Dny, které táhnou ven
Vyberte si, který den láká právě vás, a vyrazte se učit ven. Podrobnosti k aktivitám i další nápady najdete na webu www.ucimesevenku.cz/dnyvenku. Dejte nám vědět, jak jste si s dětmi
některý takový den užili, na adresu tym@ucimesevenku.cz Vždyť právě od vás víme, že učit venku se dá vždycky a všude.

Tento projekt je spolufinancován Státním
fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.

Červen

Květen
Měsíc školních zahrad

Outdoor Classroom Day

Celý měsíc se učte venku,
aspoň hodinu denně.

Sledujte outdoorclassroomday.com
Opusťte lavice. Užijte si učení
na čerstvém vzduchu.

Týden lesů

20.

Domluvte se s lesním pedagogem na
výukovém programu přímo
u vás v lese.

20.

Světový den včel

Den dětí

Navštivte blízkou včelnici.

Oslavte s dětmi jejich svátek
hrami na nejhezčím hřišti
– v přírodě.

Den otevírání studánek

22.

Objevte studánky ve vašem okolí.
Změřte kvalitu jejich vody.

Mezinárodní den
biologické rozmanitosti
Kolik druhů rostlin najdete na hřišti
/ v zahradě / v lese? Kolik barev najdete
na louce blízko školy?

29.

Mezinárodní
den bláta
Namalujte blátivé obrázky. Vyrobte si
blátivou kuchyni. A nebojte, půjde to umýt...

Dny, které táhnou ven
Vyberte si, který den láká právě vás, a vyrazte se učit ven. Podrobnosti k aktivitám i další nápady najdete na webu www.ucimesevenku.cz/dnyvenku. Dejte nám vědět, jak jste si s dětmi
některý takový den užili, na adresu tym@ucimesevenku.cz Vždyť právě od vás víme, že učit venku se dá vždycky a všude.

Tento projekt je spolufinancován Státním
fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.

