
Snahou projektu je umožnit rodinám, žákům MŠ a 
ZŠ z bytovek a panelových domů  zažít romantický 
prostor památkově chráněné dřevěnky a zahrádky 
při aktivních rukodělných činnostech a 
zahradnických pracích, kompostování, řezání dříví. 
Sálavé teplo živého ohně, pečení, vaření, sušení  na 
kamnech jsou zážitky, o které je nechceme ochudit. 
Seznámení se  a  ochutnání starých plodin (špalda, 
proso, dumlik-tuřín…) 
Ne muzeum, ale živé společenství lidí. Ohmatáme 
si životní styl našich předků, náročnost i výhody. 
Navážeme kontakty se starousedlíky, zaznamenáme 
vzpomínky a zkušenosti (Bejvávalo). Znovuoživíme 
zahrádku, zaměříme se na původní rostliny, bylinky. 
Budeme se snažit alespoň jeden bylinný záhon 
přizpůsobit našim přátelům na vozíčku (tzv. 
vyvýšený záhon), aby mohli i oni zakusit vůni 
rozkvetlých bylinek. 
(Spolupracující občanské sdružení Zrnko naděje 
sídlí v Jílovecké ulici).
Cílová  změna: ulička s památkově chráněnými 
dřevěnkami „rozkvete“ doslova i obrazně, tato 
lokalita vstoupí více do povědomí místních obyvatel 
(těch mladších), ožije dětským brebentěním a 
běháním.
http: //medvedsemily.webnode.cz

Našim cílem je položit základy pro fungování střediska 
ekologické výchovy v prostorách památkově chráněné 
dřevěnky a zahrádky.
Z důvodu tohoto směřování jsme se zapojili do projektu 
MRKVIČKA  podporující  předškolní  ekologickou 
výchovu  v Libereckém kraji.  Stali  jsme se  kolektivním 
členem ČSOP (projekt Živá zahrada a Obnova kulturního 
dědictví), jsme zařazeni do Národní sítě EVVO.
Nabízíme programy pro MŠ,  ZŠ i SŠ v oblasti 
ekologické výchovy   (kterou chápeme dosti široce - 
zahrnuje i zdravý životní styl, vztah k vlastnímu tělu, 
jídlu, výchovu k přirozenému a vědomému rodičovství . 
Vždyť kvalita prožití těhotenství a raného dětství jsou ty 
kořeny, ze kterých vyrůstá nejenom vztah k přírodě, ale i 
zakotvení  nebo naopak vykořenění člověka se všemi 
důsledky např. falešné hledání a uspokojování potřeb , 
sklon k hromadění a neudržitelnému způsobu života).

Projekt v letech 2009 -2010 podporuje:

      

     

  

Kontakt: realizátor a koordinátor projektu
                PaedDr. Lenka Hřibová  776 077 186,
                lenka.hrib@volny.cz
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 Programy ekologické výchovy pro MŠ a ZŠ 
jsou podpořeny Ministerstvem životního prostředí a 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci 
společného programu Národní sítě EVVO
Pro MŠ a 1.,2.třídu ZŠ

Putování za skřítkem Hospodáříčkem
Jak to bylo s uklízením a pořádkem, odkud se vzal 
název popelnice, co to je kompost a jak uklízejí 
žížalky na zahrádce... Nad obrázky M.Jágra z knížky 
KLUK  S KŘÍDLY budeme společně hledat rozdíly 
starých a dnešních Semil a od skřítka budeme 
vyzvídat, proč nikde nevidíme např.odpadkové koše a 
popelnice.To byli naši dědové takoví nepořádníci? Jak 
to vlastně bylo a jak je to dnes... Děti si vytvoří svého 
hospodáříčka, aby dohlížel nad stavem jejich 
pokojíčků či aktovek a jako dárek si odnesou 
bavlněný pytlík na pečivo (pro omezení igelitových 
tašek a sáčků).
Putování s vílou Jizerýnou
Povídání a hry o cestě vody v přírodě, něco málo o 
projektu „Čistá Jizera“-teče řeka přes naše koupelny? 
Vyprávění a pohádka o skláři a víle Jizerýně. Na 
vlnkách, vlnách až do moře, vyrobíme si vlastní 
lodičku z kůry či oříšku.
Květ - svět
Porozhlédneme se na babiččině bylinné zahrádce, 
ochutnáme a přivoníme. Vyprávění, hry kutění z 
čarovného světa květů, včelek i motýlků. Nahlédneme 
pod pokličku souvislostí kvetoucích rostlin a světa 
hmyzu. Putování květin světem- kde se v Čechách 
vzaly brambory, papriky, rajčata či některé byliny, 
problém invazivních rostlin, ale také dovážených 
řezaných květin.
Ovečkování :      
  Příběh ovečky a její vlny, zpracování. Vlastnosti a 
ekologická stopa různých textilních materiálů. Dle 
počasí a možností filcování za mokra v mydlinách 
vodě či vlastnoruční kouzlo spřádání. Hry,  pohádka i 
pěkný obrázek do třídy.

4.třída ZŠ a starší žáci
Páté přes deváté
Životospráva i mediální „obžerství“, jarní půsty 
(masopust), prevence poruch příjmu potravy
-obezita,bulimie,anorexie

září 2009 – Den skřítků a víl
říjen 2009 – Jablíčková slavnost
                -   výstava ilustrátorů dětských knih  – téma 
„Potichu v lese“
listopad 2009  Světýlka ve tmě
                      - výstava lampionků lampiček, 
prosinec 2009 – Adventní zpívání
                       - výstav „Hřejivá náruč pohádek“
                       - koledování u betlému
leden 2010 –pokračování výstavy, projekty pro 
                     školy
únor 2010 – Oslava Masopustu
                 - výstava patchworku a jiné
 „Páté přes deváté“
březen 2010 – vítání jara
duben 2010 – Týden pro Zemi
                    - výstava  a beseda se starousedlíky 
“ Přijďte pobejt“
TOP – týden opravdových plen - bělení
květen 2010 – Týden pro rodinu
               Květ –svět ( slavnost, výstava)
červen- Svatojánské čarobejlí
Prázdniny –příměstský tábor

 
Každé první pondělí v měsíci od 16 hodin:
SMolíček  - výtvarná či rukodělná dílnička pro rodiče 
s dětmi inspirovaná konkrétní dětskou knížkou
(Semily mají ve znaku  JELENA) 
více ( http: //nazeleno.webnode.com)
V rámci kampaně Celé Česko čte dětem


