
 

Moto: Vždyť nám patří,  je naším domovem. Především by měly být v našem zájmu 

dobré podmínky pro život lidí, živočichů i rostlin. Stačí si jen dávat malé cíle, začít u sebe. Vidět kolem sebe 

krásu, která nám byla poskytnuta  a vážit si jí. 

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny 

Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním 

pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí, a rozvíjející 

diskuzi o možných cestách řešení.   

1. Základní škola Rakovník připravila 

v týdnu od 22. do 27. 4. 2013 

  Ekoduely - soutěžní přehlídku filmů s ekologickou tematikou pro I. a II. stupeň ZŠ 

 v  pondělí 29.4.2013 

 

 

1. Ekologické hry pro I. stupeň ZŠ 

2.  Za sekvojovcem  mamutím -  exkurze  do botanické zahrady v Rakovníku 

3.  Hlína, tradiční přírodní materiál – tvůrčí dílna 

4. Čistý Rakovnický potok – exkurze do čističky odpadních vod 

5. Přírodní krásy i nekrásy z Rakovníka – soutěž o nejzajímavější fotografii 

6. Co to jsou remízky – pozorování významného krajinného prvku podél cyklostezky Rakovník - Senomaty 

7.  Pojďte s námi za poznáním – naučná stezka Rakovník,  severozápadní  městský  okruh, zaměřená 

    na přírodu a historii Rakovníka 

8.  Co s nimi ? Opuštěné výrobní areály , vycházka  po naučné stezce kolem Tyršova koupaliště  

     k  Bartoňskému rybníku, pozorování  zajímavého vodního ekosystému 

9.  Cestou na Červenou louku -  vycházka po cyklostezce Rakovník – Olešná k přírodní památce 

     Červená louka 

10. Příroda na dosah – vycházka podél Rakovnického potoka po naučné stezce do Chlumu-Ryšína  

      za zajímavou přírodou a lidovou architekturou 

11. Na Merkovku za léčivou vodou a zlatými kapříky - pěší vycházka k léčivému prameni Merkovka- 

        naučná stezka Lesů ČR Louštín 

12. 18 zastavení – procházka po  18  památkách města Rakovníka 
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