Zpráva o činnosti
Centra rozvoje Česká Skalice, o.p.s.
v oblasti EVVO za rok 2019
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1. Výukové programy pro školy – celkem 830 účastníkohodin
Plstění vlny
19. 3. 2019 – SpZŠ A. Bartoše, Úpice, 21 účastníků
Ovčí vlna je přírodní materiál, který je díky svým výborným vlastnostem používán od pradávna až
dodnes. Pro mladší děti je vhodné plstění za mokra, pomocí kterého vytvoříme „mýdlo ve
vlněném kabátku“. Také si ukážeme různé vlněné výrobky a zahrajeme si na ovečky.

Rybníček žabky Kuňky
20. 3. 2019 – ZŠ Česká Skalice – 1. třídy, 50 účastníků
Vydejme se na výlet za žabkou Kuňkou, která nám bude vyprávět příběh o tom, jak se jí žilo
v rybníku do té doby, než ho lidé znečistili. Kuňka poprosí všechny šikovné děti, aby jí pomohly
rybník vyčistit, a na oplátku jim představí své kamarády - rostliny a živočichy, kteří tu s ní žijí.
Mokré putování
20. 3. 2019 – ZŠ Česká Skalice – 2. třídy, 50 účastníků
11. 6. 2019 – ZŠ Josefov – 1. a 2. třídy, 33 účastníků
Kapička Vanda nám bude vyprávět o dobrodružstvích, která zažívá při svém putování světem.
Osvětlíme si koloběh vody v přírodě a prozkoumáme vznik a barvy duhy. Připomeneme si, které
rostliny a živočichové žijí ve vodě a nakonec různé podoby vody výtvarně ztvárníme.
U jezera – simulační hra (ve spolupráci se SEVER Hradec Králové)
20. 3. 2019 – ZŠ Česká Skalice – 5. třídy, 48 účastníků
Žáci se v této hře stanou majiteli podniků, které využívají ke své výrobě společný zdroj – vodu
místního jezera. Jejich cílem je zisk, ale zároveň musí pečovat i o kvalitu vody, bez které nemohou
dlouhodobě fungovat.
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Než vyroste rostlinka aneb Podmínky života (ve spolupráci se SVČ Bájo Česká Skalice)
9. 4. 2019 – MŠ Rtyně v Podkrkonoší, 57 účastníků
Děti se z pohádkového příběhu dozvědí, co všechno potřebuje semínko, aby se z něho stala
rostlinka, a dokáží podmínky života vyjmenovat. Smyslovými a pohybovými aktivitami na téma
slunce, voda, půda a vzduch si nabyté informace zažijí a upevní. Nakonec si pokusem ověří, že
tomu tak opravdu je. Program má přesah do další výuky v MŠ (pokus, pracovní listy).
Všemi smysly v přírodě
23. 4. 2019 – ZŠ Česká Skalice – 1. třídy, 49 účastníků
21. 5. 2019 – MŠ Úpice, 34 účastníků
Přijměte pozvání do Zážitkové zahrady, kterou můžete prozkoumat různými smysly. Začneme
pozorováním rostlin a živočichů, i s pomocí dalekohledu. Zaposloucháme se do zvuků, zkusíme
uhodnout, kdo je vydává a napodobit je. V bylinkové zahrádce zase očicháme i ochutnáme voňavé
rostlinky. Nakonec poslepu a naboso projdeme hmatovou stezku.

Proč a jak ptáci krásně zpívají? (Ve spolupráci s A Rocha – Křesťané v ochraně přírody)
23. 4. 2019 - ZŠ Česká Skalice – 3. třídy, 20 účastníků
Zpěv ptáků a volání. Co nám ptáci dávají svým hlasem vědět? Jak převedeme ptačí zpěv do lidské
řeči? Jsou zpěvy zděděné nebo naučené? Je možné, že ptáci zpívají z dobrého pocitu a radosti ze
života. Žáci se leccos o ptačím zpěvu dozvědí, řadu hlasů vyslechnou a mohou je zkusit imitovat.
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Království včelky Máji
14. a 15. 5. 2019 - MŠ Týniště nad Orlicí, 90 účastníků
Pojďme společně s včelkou Májou nahlédnout do jejího domečku a zjistit, jak se žije včelám v úle.
Dozvíme se, proč jsou v přírodě důležité, jak vzniká med a další včelí produkty. Zároveň se naučíme
rozpoznávat různé druhy květin, které včely opylují.

Kdo žije v Zážitkové zahradě?
4. 6. 2019 - ZŠ Josefov – 5. třída, 18 účastníků
Projdeme se zahradou hned dvakrát: jednou budeme pozorovat stromy a některé se naučíme
poznat, podruhé budeme pátrat po živočiších a jejich úkrytech. Při troše štěstí uvidíme třeba
veverku nebo ropuch zelenou. Nabyté znalosti si ověříme hrou ve skupinkách a nakonec si
vyrobíme miniherbář.
Čtvero ročních období
11. 6. 2019 - ZŠ Josefov – 1. a 2. třída - 33 účastníků
Společně se seznámíme s proměnami přírody během celého roku a budeme hledat typické
symboly jednotlivých ročních období. Ve skupinkách si zahrajeme hru, která nás rozdělí podle
ročních období, a secvičíme pantomimu, kterou ostatním skupinkám předvedeme.
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Co vypěstoval skřítek Tykvínek
7. 10. 2019 - MŠ Vančurova Náchod - 23 účastníků
8. 10. 2019 - ZŠ Česká Skalice – 1., 3. a speciální třídy - 131 účastníků
9. 10. 2019 - MŠ Studnice – 12 účastníků; MŠ Úpice - 24 účastníků; MŠ Rtyně v Podkrkonoší - 14
účastníků
10. 10. 2019 - MŠ Úpice - 28 účastníků; MŠ Hajnice – 24 účastníků
Skřítek Tykvínek si u nás na zahradě zapomněl svou úrodu. My se mu o ni pěkně staráme a
odkrýváme tajemství, která ukrývá. Obeznámíme se s druhy tykví, využijeme všech našich smyslů,
zahrajeme si podzimní dýňovou hru, vyrobíme si obrázek z přírodnin. A možná najdeme i skřítka,
který se vrátil pro svou sklizeň!
Podzimní dobrodružství
15. 10. 2019 - MŠ Radvanice, 28 účastníků
Dva stromoví skřítci Dubáček a Bukáček nás formou příběhu a výtvarné činnosti seznámí
s proměnami přírody během jednotlivých ročních období. Zaměříme se především na podzim.
Nahlédneme do domečku stromových skřítků a postaráme se také o zvířátka, pro která nasbíráme
zásoby na zimu.

2. Osvětové akce pro veřejnost – celkem 1 880 návštěvníků
Den Země aneb 10. Ratibořické ovčácké slavnosti, 27. 4. 2019
- 1500 návštěvníků
Den Země aneb Ratibořické ovčácké slavnosti je osvětová a kulturní akce pro širokou veřejnost,
při níž se návštěvníci seznámí s chovem ovcí, koz a dalšího drobného zvířectva a prací ovčáckého
psa. Ovce a kozy různých plemen, ale také další druhy zvířat, byly lákadlem především pro dětské
návštěvníky. Obdivovat mohli také uměleckou práci kovářů, košíkářů či ruční zpracování vlny.
Nechyběly ochutnávky ovčích a kozích sýrů, klobás a dalších dobrot, svou produkci zde nabízeli
regionální zemědělci. Pro děti byly připraveny hry, soutěže a tvořivé dílny.
Férová snídaně v České Skalici, 11. 5. 2019
- 22 návštěvníků
Fairtradová káva nebo bylinný čaj, domácí koláč nebo jednohubky. Takové dobroty jsme posnídali
my, kteří jsme se sešli zahradě Vily Čerych. Dali jsme tak najevo, že podporujeme produkty, za něž
pěstitelé dostali spravedlivě zaplaceno, při jejichž výrobě byl brán ohled na životní prostředí a
nebyla zneužita dětská práce. Piknik s názvem Férová snídaně ve vašem městě jsme pořádali už
po sedmé. Snídalo se po celé republice, a to na téměř dvou stovkách míst. Celorepublikovým
koordinátorem této akce je nezisková organizace Fairtrade Česko a Slovensko.
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Víkend otevřených zahrad, 9. 6. 2019
- 110 návštěvníků
Po šesté jsme se připojili k evropské akci Víkend otevřených zahrad. Kromě komentovaných
prohlídek zahrady byly pro všechny zájemce k dispozici nejrůznější hry. Posečené trávníky se tak
staly příležitostným hřištěm pro kroket, pétanque, badminton či méně známý kubb a hosté se
také občerstvili v zahradní kavárně. Koordinuje občanské sdružení Průvodce parkem.

Výstava na stromech, 5. – 12. 10. 2019
- 21 návštěvníků na zahájení
Novější akcí, kterou koordinuje organizace NaZemi, je plakátová výstava, jenž je v Týdnu důstojné
práce ke zhlédnutí v parcích a zahradách po celé republice. Pátý ročník s názvem „Cena kakaa“
představil podmínky pěstování kakaa v Côte d´Ivoire a cestu, kterou se kakao mění v čokoládu
v našich obchodech.
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Dýňování – Den Dýní, 10. 10. 2019
- 82 návštěvníků
Vila Čerych se více než týden nacházela v obležení tykví všech podob a velikostí. Nejprve probíhaly
výukové programy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, až po „Den Dýní“, kdy bylo možné ochutnat stylové
občerstvení. Velikou atrakcí bylo dlabání, kdy si návštěvníci mohli vybrat dýni, vydlabat, vyřezat a
vzít ji domů.
Slavnost stromů, 20. 10. 2019
- 25 návštěvníků
Při již 17. ročníku této tradiční akce jsme opět sázeli strom v zahradě Vily Čerych, tentokrát šlo o
jedli obrovskou. Vysadili ji manželé Ležovičovi, kteří ve Vile i její zahradě mnoho let pracovali a
mají k místu hluboký vztah.
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3. Poradenství pro širokou veřejnost
V Regionálním informačním centru v České Skalici bylo v průběhu roku 2019 zodpovězeno celkem
49 dotazů. Týkaly se možnosti zateplení a výměny zdroje tepla. Klienty ekoporadny dále zajímalo
pěstování rostlin ze semínkovny a v neposlední řadě termíny otevření sběrného dvoru a
sortimentu odpadu, který je tam možno dát.
Regionální informační centrum v České Skalici koná také osvětu ohledně značky Fair trade, na
kterou se lidé ptají zejména v souvislosti s vystavenými výrobky. Dále zde jsou k dispozici tištěné
materiály např. o šetrném spotřebitelském chování, přírodních zajímavostech Babiččina údolí,
přírodní rezervaci Dubno, nabídce výukových programů pro žáky a studenty škol, atd. Také je tu
knihovnička s tématikou ochrany životního prostředí.

4. Členství v organizacích apod.
Jsme členy Sdružení SEV Pavučina a Poradního sboru pro EVVO Královéhradeckého kraje, dále
oborové platformy nevládních ekologických organizací Zelený kruh a Spolku pro obnovu venkova
Královéhradeckého kraje.

5. Podpora
Naše činnost byla v roce 2019 podpořena Ministerstvem životního prostředí, Královéhradeckým
krajem a Městem Česká Skalice.

Zpracovala: Terezie Netrestová, leden 2020
Schválil: Jiří Kmoníček
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