Stručné zhodnocení akce „MIKROKLIMA 2011“
Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem „Mikroklima 2011“. Protože
OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní téma letošního
ročníku akce „les“. Dále jsme vybrali významné městské environmentální okruhy, jako jsou
kvalita ovzduší, šetrná doprava, nakládání s odpady a městská zeleň.
Odbornou náplň jako každoročně zajišťovali pracovníci z ČIŽP, ČHMÚ, EKOKOM a Krocana,
o.s.. Nově se do akce zapojila firma AVE a Pražské služby. Nabídku také obohatila účast
neziskových organizací Koniklec, Pražské matky a AUTOMAT. Tyto organizace měly na
Náměstí OSN stanoviště, kde představovaly své téma pomocí informačních panelů, ukázek, her
a diskuzí s účastníky akce. Co do šíře témat i pestrosti nabídky se tedy akce rozšířila a nabízela
více jak pro žáky a studenty, tak i pro veřejnost.
Dopolední část pro školy
Kromě návštěvy stanovišť na Náměstí OSN byla hlavní dopolední aktivitou žáků a studentů
terénní procházka. Jednotlivé třídy, rozdělené podle daných témat prováděly řízené pozorování
okolí se zaměřením na lesy, odpady a šetrnou dopravu. Třídy se během akce přesouvaly také
MHD (mezi Náměstím OSN a přírodovědnou stezkou) a přitom pozorovaly různé projevy
městské dopravy. Při procházce po části přírodovědné stezky lokalitou Přírodního parku
Smetanka i dále po trase pak pozorovaly městskou zeleň. Na Sběrném dvoře Pražských služeb
ve skupinách sledovaly systém nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy a
vyslechly zde odborný výklad k fungování Sběrného dvora.
V závěrečných diskuzích s odborníky žáci po skupách hodnotili výsledky svého pozorování.
Bylo potěšující, že většina žáků se pozorování okolí pečlivě věnovala. Z procházky si studenti
přinesli zajímavé postřehy a podněty, nad kterými se pak společně zamýšleli.
Dopoledního programu se účastnilo 9 škol a celkový počet 17 tříd. Ty se na akci dostavily
přesně dle předem zaslaných dispozic. Oproti minulým rokům byli žáci i pedagogové na pohyb
na trase lépe připraveni. Celkem se zúčastnilo cca 400 žáků, což je na samé hranici možností
akce Mikroklima. Díky délce trasy (cca 5 km) a bohaté nabídce stanovišť nedocházelo ke
„srážkám“ jednotlivých tříd a akce běžela dle individuálních harmonogramů jednotlivých tříd.
Program pro třídu trval zhruba dvě a půl hodiny.
.
Pouze jedna třída se z časových důvodů nechtěla účastnit terénní trasy. Zvolili jsme pro ni
náhradní program, kterým byla delší návštěva všech stanovišť na náměstí OSN. Program pro
tuto třídu trval jen dvě hodiny.
Jeden pedagog byl s terénní procházkou nespokojený z důvodů horkého počasí a délky trasy.
Později jsme se dověděli, že šlo o suplujícího pedagoga, který vůbec netušil co je náplní akce.
Z akce mimo jiné vyplynulo, že více jak polovina žáků a studentů nemá předplaceny kupony
MHD. Při zajišťování jednorázových jízdenek to zjistil organizátor.
Žáci měli z pohybu v přírodě radost. Pedagogové akci hodnotili jako velmi přínosnou nejen pro
žáky, ale také pro ně samotné. Také pedagogové projevili zájem se akce Mikroklima zúčastnit i
v příštím roce. Dále pedagogové uvítali nápad na realizaci následné hodiny z výstupů
pozorování na Mikroklima v rámci výuky. Organizátoři Mikroklima vytvořili pro následnou hodinu
metodiku a předali ji každému pedagogovi, včetně pracovních listů k jednotlivým tématům.

Odpolední část akce určená pro rodiny s dětmi
Odpolední část akce byla poznamenaná velmi horkým počasím, kdy teplota dosahovala až 29o
C ve stínu. Odpoledne se nezúčastnilo KMC Knoflík (z důvodu nemoci), které v loňském roce
na akci Mikroklima přivedlo mnoho „svých“ rodin s dětmi. Na náměstí se návštěvnici začali
trousit až po 16té hodině. Odpolední akce měla vrchol v cca 16:30 hodin, kdy i dětské dílny byly
plně vytížené. Odhadem odpolední akci navštívilo cca 150 rodičů s dětmi a 200 dospělých
návštěvníků.
Konání akce registrovalo také mnoho lidi, kteří stanici metra Vysočanská používají jako
přestupní terminál nebo parkem procházejí na cestě do práce či domů.

Celkové hodnocení
Celkově hodnotíme Mikroklima 2011 jako úspěšnou akci, kdy se podařilo nenásilnou formou
motivovat školáky Prahy 9 k přemýšlení o městě ve kterém žijí a o možnostech přispět ke
zlepšení kvality života v Praze. Účast škol byla největší za dobu konání Mikroklima, tj. od roku
2003. Dle hodnocení pedagogů byla akce zábavná, přínosná a dobře zorganizovaná. Žáci byli
dobře naladěni a většinou i aktivní v plnění svých úkolů. Letošní hlavní doraz na monitoring –
vlastní pozorování okolí se osvědčil. Řízený monitoring podpořil schopnosti žáků a studentů ve
vnímání svého okolí a všímavosti k různým ekologickým aspektům, se kterými se v běžném
životě setkávají. Na základě toho si můžou uvědomovat souvislosti mezi pozorovanými jevy,
svým vlastním chováním a teoretickými znalostmi. Dále se nám potvrdilo, že pohyb v přírodě na
děti a mládež dobře působí, jsou čilí a všímaví.
Všechny zúčastněné organizace a odborníci prokázali svoji profesní kvalitu i schopnost
zábavnou formou realizovat environmentální osvětu.
Odpolední slabší účast odpovídala počasí i nastavení většinové společnosti směrem k zájmu, či
spíše nezájmu o prostředí, ve kterém žijí. Tím více vnímáme odpolední část akce jako
důležitou. Stejně tak důležité jsou všechny podobné akce, které v občanech rozvíjí vztah
k místu, kde žijí a podporují jejich aktivní zájem o okolí.
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Radní Prahy 9 přišli pozdravit žáky a studenty
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Divadélko pro nejmenší, ve vedru jen pro pár statečných…

