
 

MAS Mohelnicko, z.s. ve spolupráci se spolkem STURM 

v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126  

pořádají aktivitu s názvem:  

 

Příroda v našich srdcích 

Vážené a milé děti, rodičové, veřejnosti, 

datum 28.3. 2020 je speciální, protože se v tento den koná každoroční mezinárodní klimatická akce 

Hodina Země založená Světovým fondem na ochranu přírody. Domácnosti, podniky, veřejné instituce 

i významné kulturní památky při ní po dobu jedné hodiny, vždy od 20.30 do 21.30 místního času, 

vypínají své osvětlení a elektrické spotřebiče, na podporu zvýšení informovanosti o změnách klimatu. 

K této příležitosti jsme pro vás připravili soutěžní aktivitu, zaměřenou na to, jak vnímáme přírodu, co 

na ní máme rádi, jak jí můžeme pomoci.  

 

Termín: 28.3.2020 – 22.4.2020 

 

Zadání: Vyberte si z níže nabízených témat a výtvarně ho zpracujte.  

 Téma 1. Rozzářená příroda. 

 Téma 2. Co mám v přírodě nejraději. 

 Téma 3. Jak mohu přírodě pomoci. 

 Téma 4. Příroda za 100 let. 

 

Formát: min. A4. Můžete zpracovat jakoukoli výtvarnou technikou: kresba, fotografie, koláž apod.  

 

Při tvoření mohou děti pracovat samy nebo využít spolupráci s rodiči, dospělými. Jako autora uveďte 

prosím všechny osoby, které se na tvorbě podílely. 

Věkově neomezeno. 

 

Organizace: 

Fotografie nebo skeny (formát jpg., png.) svých výtvorů prosíme posílejte na e-mail: 

map@masmohelnicko.cz. Všechny zaslané výtvory, resp. jejich fotografie či skeny, budou zveřejněny 

na Facebooku s uvedením křestního jména a věku autora. 

Odkaz na facebookovou událost: https://www.facebook.com/events/303015297326746/ 

Uzávěrka posílání prací je 22.4. 2020, tedy v Den Země. V tento den bude fotogalerie vašich prací 

zkompletována a vyhlášena soutěž o Cenu publika, Cenu odborníků (porota z řad pedagogů ORP 
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STURM- Spolek pro trvalou udržitelnost rozvoje Mohelnicka 
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Mohelnice) a Cenu STURMu (porota z řad členů spolku STURM). Vítězné práce ozdobí veřejné 

prostory v Mohelnici a jejím okolí. Všechny práce, jejichž autoři budou s vystavením souhlasit, se 

stanou součástí putovní výstavy Příroda v našich srdcích, která bude prezentována v obcích ORP 

Mohelnice po skončení karanténních opatření. 

 

Kontaktní osoba pro dotazy: Jana Rozsypalová, map@masmohelnicko.cz. 

 

 

S chutí do toho    

Za tým MAP Mohelnicko II a spolek STURM Jana Rozsypalová. 

 

 

Zdroj: https://pixabay.com/cs/photos/z%C5%AFstatek-inspirace-motivace-%C5%BEivot-865820/ 

http://www.masmohelnicko.cz/
mailto:map@masmohelnicko.cz
https://pixabay.com/cs/photos/z%C5%AFstatek-inspirace-motivace-%C5%BEivot-865820/

