Jak dti prožily DESET DNÍ EKOLOGICKÝCH AKTIVIT o prázdninách:
V letních prázdninových dnech 29. 6. – 3. 7; 6. 7. – 10. 7. 2009, pipravilo
Ekocentrum Spolenosti pro zvíata – z. o. SOP tuto denní aktivitu pro školní
dti z ervené Vody a Kralicka. Celkem se pihlásilo 29 dtí.
Snažily jsme se, aby vtšina aktivit probíhala venku, v pírod. Oba týdny byla
vtšinou každý den bouka, i alespo chvíli pršelo. Vždy jsme se stihly dobe
vrátit, krom posledního dne, kdy jsme zmokly cestou na klášter.
Vytváení skítk a víl, vetn jejich obydlí – velmi oblíbená
innost dtí.

Odborný a
zajímavý výklad
k péi o kon od zkušeného chovatele a jezdce pana Tahala.
Dti mohly hladit bílého poníka a vidt jak se zapahá
chladnokrevník, vetn jízdy na bryce.

Hra „Lesy v ohrožení“ a hry
pohybové a „radostné“ v ZŠ
ervená Voda.

Výlet do parku a mini-zoo zámku v astolovicích.
Lichokopytníci (americký mini k, oslíci) i sudokopytníci jsou úžasní na hlazení a vzájemný kontakt.
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Trochu protažení se v lese.
Prezentaci kosmetiky Mary Kay, která netestuje použité písady na zvíatech, laskav udlala paní Ivana
Andrlová. Pro všechny dti velmi zajímavé a pitažlivé.

Výprava Kytiek, Pavouk, Srdíek a Sluníek na Kížovou
horou. Po cest ekaly tajné úkoly arodjnice Kížohorky.
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Výlet do záchranné stanice pro živoichy SOP Pasíka. Dti vidly nap. trvale zdravotn postižené psy
mývalovité, lišky obecné, lišku stíbrnou, také rysa trpícího léukémií, z pták nap. sokola, káata, rarohy,
krkavce, havrany.
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Pracovní aktivity ve tídách ZŠ Praktické.
Produkty od hospodáských zvíat jíme každý den – je s tmito zvíaty ale dobe zacházeno?

Není nad pímý
kontakt.
V chovu dobytka
pana Martince.

Jak žijí mravenci? Poutavé vyprávní pana Arnošta
Juránka, myrmekologa - laika.
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U Divoké Orlice – Zemská brána, Neratov, návštva u sdružení Kopeek – práce s vlnou, proutím a
keramikou.

Cestou z kláštera resp. Hory Matky Boží, nad Králíkama.
Palety letních barev kvt.
Batikování triek.
Pro dti bylo dále pipraveno: anglitina s Gail o pírod,
píprava a jedení obilných kaší a pesnídávek, stílení z luku
a další aktivity a hry.
--------------------------------------------------------------Deset dní pro dti pipravila Spolenost pro zvíata – z. o.
SOP, Michelská 5 Praha; poboka ervená Voda.
www.spolecnostprozvirata.cz

Projekt podpoil Pardubický kraj.
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