
Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice
celoroční program promateřské školy

školní rok 2022 - 23

ČESKÝ ROK
Letos se spolu zaměříme na proměny života i přírody, svátky a zvyky, které se opakují a
každý rok probíhají ve stejnou dobu. Hlouběji se spolu ponoříme do změn v přírodě,
které my lidé neovlivníme ale můžeme se jim přizpůsobit. Zamyslíme se nad prano-
stikami a pověrami a jejich propojením s životem lidí.

JAK A KDE SI MŮŽETE PROGRAMY OBJEDNAT:

Telefonicky, nebo e-mailem u lektorů ekocentra SEVER, Masarykova 35, Litoměřice.

KONTAKTNÍ OSOBA:

Petra Michalcová, tel. 730 520 030, mail: petra.michalcova@sever.lt

CENY PROGRAMŮ:

Nově 45,- Kč za každého žáka za 1 program (60 minut)
Platí se v hotovosti vždy po ukončení programu.

PROGRAMY PRO LITOMĚŘICKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY MŮŽEME NABÍZET
DÍKY PODPOŘEMĚSTA LITOMĚŘICE.



ZÁŘÍ: Od semínka k chlebu
zahrada
V září se společně podíváme na cestu od
semínka k chlebu. Co se musí po cestě stát?
Zjistíme, co všechno potřebujeme, abychom ze
semínka vypěstovali obilí a co se s obilím děje
dál.

ŘÍJEN: Šetříme jídlem
učebna
V tomtoměsíci se zaměříme na to, jak neplýtvat
jídlem. Nejen ho nevyhazovat, ale i správě
uskladnit. Nahlédne-me spolu do spíží a sklepů
a přiučíme se, jak nejlépe jídlo uchovávat.

LISTOPAD: Příprava na zimu
učebna
V listopadu se společně s příchodem chladného
počasí začneme připravovat na zimu. Porov-
náme, kolik práce s přípravou měli dříve a kolik
jí máme dnes. Nezapomeneme se podívat, jak
na příchod zimy reagují rostliny a zvířata.

PROSINEC: Vánoce
učebna
Vánočně zaměřený program nás v prosinci
zavede do minulosti. Povyprávíme si o tradi-
cích, které dodržovali naši prarodiče či o zvycích
starých stovky let. Zjistíme, jaké zvyky dodržují
doma naši kamarádi nebo paní učitelka.

LEDEN: Dlouhá zima
učebna
Leden, dlouhý zimní měsíc, se nese v duchu
čekání na jaro, odpočívání, drobných domácích
prací, oprav nářadí a šetření. Porovnáme, jak
museli šetřit naši předci, třeba jídlo, a jak šetří-
me v současnosti, např. elektřinu.



ÚNOR: Masopust
učebna
Hlavním tématem měsíce února bude maso-
pust. Pozastavíme se nad rozdíly velkochovů a
drobných farem, odkud můžeme maso sehnat.
Povíme si něco o zabijačce ale i o tom, že dříve
lidé nejedli maso tak často. I my se v konzumaci
masa můžeme uskromnit.

BŘEZEN: Probouzení přírody
učebna
V březnu se společně pokusíme probudit
přírodu. Seznámíme se s tradicemi vítání jara a
to především s vynášenímMorany. Pokusíme se
vnímat přírodu různým smysly a odhalit
vlajkové představitele jara.

DUBEN: Velikonoce
učebna
Velikonočně zaměřený program nás provede
tradicemi, zvyky a typickými pokrmy. V duchu
pletení pomlázek a zdobení kraslic se zamys-
líme nad využitelností přírodních materiálů a
společně si něco vytvoříme.

KVĚTEN: Na zahrádce
zahrada
V květnu se seznámíme se třemi zmrzlými, kteří
jsou postrachem pro brzy zasazené rostlinky.
Kromě správného načasování sázení se probe-
reme i tématy vhodné půdy, vody, kompostu.
Naučíme se, která zelenina může být nasazená
ve společném záhoně a která by si škodila.

ČERVEN: Louka
zahrada
Poslední společný měsíc před prázdninami
bude zaměřený na biotop louky a s ním spoje-
nou tradici senoseče. Pozastavíme se nad luč-
ním kvítím a zaměříme se na to, které doká-
žeme využít jako bylinky.


