
 
 
Mikroklima 31. května 2011 – instrukce pro školy 
  
Vážení přátelé, těšíme se na Vaši návštěvu a děkujeme, že se Vaše škola přihlásila 
k účasti na akci Mikroklima.  
 

Pro Vaše přihlášené třídy jsme připravili několik stanovišť na Náměstí OSN a terénní 
procházku po části přírodovědné stezky lokalitou Přírodního parku Smetanka viz 

http://www.kristalka.cz/mikroklima/skoly.html 

 
Třídy se budou během akce přesouvat MHD (mezi Náměstí OSN a přírodovědnou 
stezkou), je tedy důležité, aby si žáci sebou vzali předplacené kupony na MHD. 
V případě, že žáci předplatné nemají, jízdné za ně uhradí pořadatel (pouze za 
přepravu během akce, přepravu na akci si hradí účastnící sami). 
 
Protože hlavní aktivitou na terénní procházce bude monitoring – řízené pozorování 
okolí, doporučujeme podle osobních možností vzít sebou digitální fotoaparát, aby 
žáci mohli své pozorování i obrazově zachytit. Stejně tak jim může posloužit i 
mobil s funkcí fotoaparátu.   

 

Je nutné, aby se děti, studenti i pedagogové na akci pohodlně oblékli a především 
si vzali vhodnou obuv. V případě špatného počasí se vybavte pláštěnkou nebo 
deštníkem. Dále prosíme, aby si každý žák vzal sebou na akci propisku. Na jednu 
třídu budete potřebovat také 3 pevné desky formátu A4, žáci si budou cestou 
dělat poznámky do materiálů, které od organizátorů dostanou, a desky budou 
potřebovat jako oporu.  

 

Místo srazu: Náměstí OSN – v parku u metra B-Vysočanská / výstup směr Prosek  
Vyčkejte, prosím, na místě srazu, kde vás vyzvedne váš asistent/ka, který/á Vás 
bude provázet po celou dobu vaší účasti.   
 

Ještě jednou vyjmenované důležité body: 
- předplacené kupony na MHD 
- fotoaparát 
- vhodná obuv 
- pláštěnka nebo deštník 
- propiska a 3 pevné desky formátu A4 na třídu 
- místo srazu: Náměstí OSN, metro Vysočanská 
- čas srazu: dle potvrzené přihlášky 
- tel. koordinátora: 732103330 

 
Aktuální informace o akci Mikroklima najdete na http://www.kristalka.cz/mikroklima   

 

Těšíme se na vás 
 
ing. Dana Balcarova 
koordinátorka akce Mikroklima na Praze 9, tel: 732103330 

http://www.kristalka.cz/mikroklima/skoly.html
http://www.kristalka.cz/mikroklima

