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Vyhodnocení akce „DEN ZEMĚ 2012“ 
konané dne 19.4.2012 ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě 

 
Ekoporadna ORSEJ  ve spolupráci s 
Vlastivědným muzeem a galerií  v České Lípě, 
Libereckým krajem a studenty SOŠ a SOU Česká 
Lípa připravila na čtvrtek 19.4.2012 vzdělávací a 
osvětovou akci Den Země s podtitulem  
„Co se přírodě honí hlavou?“ pořádanou 
v ambitu muzea, v přilehlé klášterní zahradě a 
v přednáškové síni VMG. 
 
Akce se zúčastnilo 520 žáků základních a 
mateřských škol Českolipska, přičemž program 
byl koncepčně tematicky rozdělen pro předškolní 
a základní vzdělávání. 
Přednášky byly připraveny ve spolupráci 
s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR středisko Liberec. 
Spolupracující Střední odborná škola v České 
Lípě se podílela jak na přípravě, tak na vlastní 
organizaci akce, a to v počtu 28 studentů třetího 
ročníku oboru Ekologie. 
 

 
Časový harmonogram akce: 
Odborné přednášky 
  9.30 – Ochrana přírody a stráž přírody 
10.30 – Sport versus ochrana přírody 
11.30 – Stavby přehrad a rybníků 
13.30 – Víte co je smog? 
  Máme čisté ovzduší a vodu? 
 
Po celou dobu akce probíhala na klášterní zahradě prezentace sokolnické práce spojená 
s ukázkami dravců. Pro mateřské školy byly připraveny výtvarné dílny a soutěžní disciplíny. 
Žáci základních škol si mohli ověřit své znalosti přírodovědné , a to v poznávacích testech  
(poznávání šišek stromů a keřů, poznávání plodů a semen, poznávání stop zvířat). 
Z vedlejších a odpadních materiálů si mohli vyrobit zajímavé předměty v rámci připravených 
tvůrčích a výtvarných dílen. 
Přínosem pro pořádání této akce byla i možnost zhlédnutí právě probíhající výstavy prací 
žáků základních uměleckých škol Libereckého kraje, která je nainstalována v ambitu muzea.  
 
Výtvarné dílny 
Výtvarné dílny byly rozmístěny jak v klášterní zahradě tak i v prostoru Lorety  a byly 
zaměřeny na zpracování převážně odpadních a přírodních materiálů. 
- výroba žabiček ze zátek od lahví 
- výroba rybiček, květin a dalších motivů z použitých kelímků od čajových svíček 
- výroba šnečků z burských oříšků 
- výroba náramků z papírových korálků 
- kolektivní práce – malování obrazu na téma „Šťastný ostrov“ 
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Přednášky AOPK středisko Liberec v přednáškové síni II.patra vlastivědného muzea 

   
Ukázky sokolnictví, ochranářské činnosti a dravých ptáků v klášterní zahradě muzea 

    
Nejmladší účastníci třídili vše, co do lesa nepatří, ale také co například patří do zahrádky 

       
Předškoláci si vybarvovali vše co nepatří do studánky, do lesa, vyráběli si papírová sluníčka, 
prohlédli si výstavu prací žáků základních uměleckých škol a vystavené dravce sokolníků. 
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Poznávání plodů, semen, šišek stromů, stop zvířat bylo připraveno v prostoru Lorety kláštera 

     
Výroba žabiček ze zátek od lahví, náramků z papírových korálků, šnečků z burských oříšků 

   
Kolektivní práce výtvarného ztvárnění „Šťastného ostrova“, výroba z kalíšků čajových svíček 
 
Tato akce byla v Libereckém kraji již tradičně zařazena jako jedna ze vzdělávacích akcí 
rezortu zemědělství a životního prostředí pro rok 2012. 
 
V České Lípě 20.4.2012 
 
Vypracovala:         Ing. Zdeněk Vitáček 
Miroslava Netolická        ředitel VMG 
Koordinátorka Ekoporadny ORSEJ      v České Lípě 
při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě  


