Kalendář doprovodného programu výstavy

datum

16. 4., čtvrtek

název programu

organizátor

čas programu
od - do

zahájení výstavy

MěÚ, OŽP

16:00 – 17:30

Výtvarné hrátky
pod arkádami

DDM
M.Třebová

Tonda Obal na
cestách
Papírové nádobí

popis akce
◦

drobné občerstvení, představení výstavy, vystoupení dětí ZUŠ, prohlídka
výstavy ...

9:00 – 13:00

◦
◦

kresba ohrožených živočichů a rostlin
s sebou: teplé oblečení, akce proběhne i za nepříznivého počasí

Eko-kom
a.s.

9:00 – 17:00

◦
◦

výstava s besedami o třídění a recyklaci
házecí stěna, třídění odpadu, skládání domina, skákací pytle

Městská
knihovna

15:00 – 16:00

◦

i z odpadového materiálu, který se nachází kolem nás, je možné vytvořit
zajímavé výrobky pro radost., nádobí ze starých novin

◦

cesta osmi histor. epochami – stanoviště s úkoly, které napoví, zda žili
lidé vždy v souladu s přírodou

◦
◦

návrhářská dílna + módní přehlídka
týmová práce na společném modelu z recyklovatelného materiálu

17. 4., pátek

22. 4., středa

24. 4., pátek

Den Země aneb
"Křížem krážem
staletími"

9:00 – 12:00
DDM
M.Třebová
13:00 – 15:00

Módní přehlídka
25. 4., sobota

Dětský bleší trh

Městská
knihovna

28. 4., úterý

V moci pověr
a lží

Ekocentrum
Paleta

14:00 – 16:00

29. 4., středa

Papírové nádobí

Městská
knihovna

15:00 – 16:00

9:00 – 12:00

i použité věci se mohou hodit
výměna nebo prodej drobných hraček mezi dětmi, každý si vytvoří svůj
malý stánek
◦ odlišování lží, pověr nebo fikce od pravdy především v oblasti ochrany
životního prostředí
◦
◦

◦

i z odpadového materiálu, který se nachází kolem nás, je možné vytvořit
zajímavé výrobky pro radost., nádobí ze starých novin

Podrobnější popis akcí:
17. 4. - Výtvarné hrátky pod arkádami (v programu „Nemůžeme se bránit“)
- od 9,00 do 13,00 h. na nádvoří moravskotřebovského zámku
- program: … náplní akce je kresba (voskovky, progressa, výkres A4) zaměřená na ochranu ohrožených živočišných a rostlinných druhů na
Zemi, zejm. „působením člověka“ (znečišťování ovzduší, vodních zdrojů, kácením pralesů apod.). Jednotlivé práce budou dle kategorií vystaveny
v prostorách arkád zámku a v odpoledních hodinách vyhodnoceny pracovníky Odboru životního prostředí MÚ v M.Třebové. Podrobnosti na místě.
- kategorie: A - 1.třída, B – 2.-3. třída, C – 4.-5. třída, D – 6.-7. třída + gymnázium, E – 8.-9. třída + gymnázium
- ceny: pět nejlepších obrázků v každé kategorii bude oceněno, jednotlivé třídy diplom + drobnosti + sladkosti
- přihlášky: Z důvodu zařazení do časového harmonogramu nahlásí školy své třídní kolektivy v DDM nejpozději do 15.4. (tel.461 316 786).
- s sebou: teplé oblečení, akce proběhne i za nepříznivého počasí.
24. 4. - Den Země aneb "Křížem krážem staletími" - pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, v 9 – 12 hodin
- program: Křížem krážem staletími otvírá cestu do osmi historických epoch, které mají pro lidstvo rozhodující význam. Přeneseme se v čase
do pravěku mezi dinosaury, do říše Inků, starověkého Egypta, Řecka, Říma, do středověké Číny, do věku páry a do moderního města.
Na soutěžních stanovištích budete plnit úkoly, související se životem v jednotlivých etapách lidské civilizace. Zjistíme, jak lidé žili v porovnání
s dnešní moderní dobou, jestli řešili otázku ochrany životního prostředí a soužití s přírodou.Na stanovištích budete plnit zadané úkoly a za jejich
splnění získáte sladkou odměnu.
- s sebou: teplé oblečení, dobrou náladu s sebou, akce se koná i za nepříznivého počasí
24. 4. - Módní přehlídka z odpadového materiálu - pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a veřejnost, v 13 – 15 hodin
- jedná se o návrhářskou dílnu spojenou s módní přehlídkou z různého odpadového materiálu, jako např. PET – lahví, papírových rolí,
hliníkových nebo plastových víček, potravinových kelímků, igelitových tašek apod.
- úkolem týmů (min. 2 – 6 žáků ZŠ a SŠ) je připravit po jednom modelu, který by měl být během módní přehlídky předveden. Kostým musí
být zhotoven výhradně z odpadového materiálu a to pouze z jednoho druhu, aby mohl být snadno recyklován. Ke každému modelu tým napíše
krátký text o modelu. Každý tým si model předvede osobně (je možné vybrat vlastní hudbu).
- kategorie: A) 5. třídy, B) 6. – 7. třídy, C) 8. – 9. třídy, D) střední školy, E) ostatní (1. stupeň, veřejnost, smíšené kategorie)
- možné návrhy: večerní róba, ležérní styl, model na pláž, street móda (tzv. móda všedního dne), atd. nebo názvy dle vlastní fantazie či
vytvoření nového módního trendu
- vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcné ceny.
28. 4. - V moci pověr a lží
- cíl: Odlišování lží, pověr nebo fikce od pravdy především v oblasti ochrany životního prostředí.

- obsah: Povíme si o překrucování informací, jejich zkreslování a následném vlivu na rozhodování se zvláštním zřetelem na informace o
životním prostředí. Zahrajeme si na redakci novin a třeba se naučíme být při hodnocení a soudech opatrnější.
- činnosti a metody: Kooperativní hry, dramatická výchova, diskuze.
- průřezové téma: Mediální výchova.
- tématický okruh: Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality

