MĚSÍC PRO PLANETU ZEMI – DEN ZEMĚ 2011
Město Turnov – Městský úřad Turnov – odbor ţivotního prostředí a Městská knihovna
Antonína Marka v Turnově pořádají v rámci projektu PŘÍRODA NA ZEMI - MĚSÍC
PRO PLANETU ZEMI a u příleţitosti DNE ZEMĚ během měsíce dubna 2011 následující
akce:
AKCE PRO MŠ:
Povídání o ptáčcích
11. dubna 2011: od 8.30 hod. v MŠ Mašov
od 10.00 hod. v MŠ Jana Palacha
13. dubna 2011: od 8.30 hod. v MŠ 28. října
od 10.00 hod. v MŠ Zborovská
14. dubna 2011: od 8.30 hod v MŠ Alešova
od 10.00 hod. v MŠ Kosmonautů
od 11.00 hod. v MŠ Sluníčko
15. dubna 2011: od 8.30 hod. v MŠ Waldorfská
od 10.00 hod. v MŠ Bezručova
Ornitolog Pavel Kverek pohovoří s dětmi o ţivotě ptáků, o krouţkování a zajímavostech,
které se z krouţků dají vyčíst, předvede pomůcky, které k práci ornitologa jsou potřeba atd.
AKCE PRO ZŠ:
Pleteme košíček na vajíčka
4. dubna 2011 od 8.00 – 12.00 hod. v Městské knihovně Antonína Marka
Mimořádné výtvarné dílny pro základní školy pod vedením zkušené lektorky.
Povídání o lese
18. dubna 2011 od 9.00 – 11.00 hod.
19. dubna 2011 od 9.00 – 11.00 hod.
Povídání s lesními pedagogy z Lesů ČR, s. p. o lese a ţivotě
v něm u příleţitosti Mezinárodního roku lesů v Městské knihovně
Antonína Marka, určeno pro I. stupeň ZŠ, případně pro II.

stupeň ZŠ dle zájmu.
Voda v krajině
19. dubna 2011 od 8.00 – 10.00 hod. a od 10.00 – 12.00 hod.
20. dubna 2011 od 8.00 – 10.00 hod. a od 10.00 – 12.00 hod.
Přírodovědná procházka k rybníčkům pod Hrubým Rohozcem
s odborným výkladem Ing. Jana Mertlíka, spojená
s
pozorováním ţivota ve vodě – v Jizeře, v rybníčcích, v potůčku a
v navazujících lučních společenstvech.

PRO RODIČE S DĚTMI:
Jarní dílna Malujeme na hedvábí, pleteme z proutí, vyrábíme velikonoční dekorace
10. dubna 2011 od 10.00 – 13.00 hod. v Městské knihovně Antonína Marka
Dílnu vedou Markéta Mikulová a Iva Dalerová.

PRO SENIORY:
Povídání o přírodě Frýdlantska
18. dubna 2011 od 14.00 hod. v penzionu v Ţiţkově ulici
19. dubna 2011 od 14.00 hod. v DD Pohoda
21. dubna 2011 od 14.00 hod. v penzionu na Výšince
Mgr. Šárka Mazánková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR představí knihu Příroda
Frýdlantska, která popisuje neţivou i ţivou přírodu Frýdlantského výběţku. Součástí besedy
bude i promítání zajímavých záběrů z tohoto území.
ÚKLID MĚSTA:
Ţáci základních škol a studenti středních škol
v období od 11. – 15. dubna 2011 budou ţáci základních škol a studenti středních škol

provádět úklid okolí své školy a veřejných prostranství ve městě.
Na úklidu ve městě se budou dále podílet:
Sdruţení dobrovolných hasičů Bukovina – úklid na Bukovině
Občanské sdruţení Rohozecký okrašlovací spolek – úklid Malého Rohozce

Ostatní spolky i občané, kteří mají zájem podílet se na úklidu města si mohou vyzvednout
zdarma pytle na odpadky a rukavice na odboru ţivotního prostředí MěÚ Turnov.
ÚKLID PODÉL JIZERY:
Farma Klokočí - Půjčovna lodí Jizera – 16. dubna 2011 - úklid podél řeky Jizery v úseku
Od Malé Skály do Turnova.
PROMÍTÁNÍ PRO ZŠ:
Architekt odpadu – 29. dubna 2011 od 9.00 hod. promítání filmu pro ţáky ZŠ a SŠ.

