Mikroklima 2012
Vážení pedagogové,
srdečně Vás a Vaše studenty zveme na tradiční akci Mikroklima, která proběhne 20. září
2012 na náměstí OSN a v jeho okolí.
Letos jsme zvolili za hlavní téma „Pohyb správným směrem“. Je to téma i Evropského týdne
mobility, v jehož termínu se Mikroklima bude konat.
Jedná se o velmi silný a aktuální okruh otázek okolo šetrné a udržitelné dopravy, plánování
územního rozvoje města a trend aktivního využívání veřejného prostoru. V programu
budeme řešit například vztahy městské dopravy versus příroda, dopravy versus kvalita
ovzduší a dále také odpady a jejich recyklaci.
Pro jednotlivé třídy jsme připravili individuální program. Třídy v doprovodu pedagoga a
našeho asistenta navštíví odborná stanoviště na náměstí OSN a v jeho okolí. Součástí
programu bude hodinová tematická procházka po okolí.
Akci Mikroklima pořádá k.a. Křišťál ve spolupráci s Městskou částí Praha 9, za podpory
MHMP. Odborně akci zajišťuje České inspekce životního prostředí, Český
hydrometeorologický ústav, Ústav pro ekopolitiku a další organizace, včetně
specializovaných nevládních organizací.
Srdečně Vás zveme

V Praze dne 14. 6. 2012
radní pro životní prostředí a dopravu Tomáš Holeček, Městská část Praha 9
a Ing. Dana Balcarova, k.a. Křišťál

Organizace návštěv tříd: Pro jednotlivé třídy je připraven blok v délce 2 hodiny. Pro dobré zvládnutí
akce je důležité, aby se všichni účastníci, včetně pedagogů, oblékli na lehkou turistiku, zvláště dbali
na kvalitní a pohodlnou obuv, vrstevné oblečení a pláštěnku, popřípadě deštník.
Začátky bloků: Dopolední blok od 9:00, 10:00 a 11:00.
speciální hodinový blok pro menší děti od 9:30 do 10.45.
Odpolední blok začíná v 13:00 a končí 15:00.
Po předchozí dohodě mohou být bloky individuálně zkráceny.
Jedna škola může své třídy přihlásit do různých bloků.
Rezervaci prosím proveďte na E_mail: denzeme@seznam.cz do 10. 9. 2012. V rezervaci je nutné
uvést kontaktní osobu, včetně telefonického spojeni, počet tříd a žáků, vybraný blok.
Po obdržení rezervace Vám pošleme upřesňující informace. Pokud bude vámi požadovaný termín
již obsazen, nabídneme vám termín náhradní.
Koordinátora akce: Ing. Dana Balcarová, tel: 732 10 33 30

