
 Mikroklima 2011 
  Vážená paní ředitelko, 

pane řediteli, 
 
srdečně vás zveme na tradiční akci Mikroklima, která proběhne 31. května 2011 na 
náměstí OSN a na trase přírodou Prahy 9. 
 
Letos jsme převzali hlavní téma od Organizace spojených národů, které vyhlásilo rok 
2011 "Mezinárodním rokem lesů", a tak se budou všechny environmentální okruhy k 
tomuto tématu vztahovat. 
 
Pro jednotlivé třídy jsme připravili individuální program. Třídy v doprovodu pedagoga a 
našeho průvodce navštíví odborná stanoviště na náměstí OSN, kde budou pracovat 
s tématy z oblasti kvality ovzduší, ochrany přírody a třídění a recyklace odpadů.  
Hlavní náplní dalšího programu je terénní procházka po části přírodovědné stezky na 
Praze 9. Úkolem žáků na trase bude monitoring okolí se zaměřením na městskou 
zeleň, černé skládky a různé formy městské dopravy. Na závěr programu každá třída 
vyhodnotí výstupy ze svého monitoringu a bude diskutovat s odborníky nad výsledky. 
 

Akci Mikroklima pořádá Městská část Praha 9 za odborné podpory České inspekce 
životního prostředí a Českého hydrometeorologického ústavu. 
 
                             Srdečně Vás zveme  

 
       V Praze dne 11. 4. 2011  RNDr. Helena Kvačková 
       vedoucí Odboru školství a evropských fondů 
      Úřad městské části Praha 9  
 

 
 

Organizace návštěv tříd: Pro jednotlivé třídy je 
připraven blok v délce 2,5 hodiny. Pro dobré zvládnutí 
alce je důležité, aby se všichni účastníci akce, včetně 
pedagogů, oblékli na lehkou turistiku, zvláště dbali na 
kvalitní a pohodlnou obuv, vrstevné oblečení a 
pláštěnku, popř. deštník. Osobní nepohodlí vlivem 
neadekvátního oblečení může radost z pobytu 
v přírodě hodně pokazit. 
 

Začátky dopoledních bloků: od 8:00, 9:00, 10:30 (tento blok může být po dohodě zkrácen 
jen do 12:45) a speciální hodinový blok pro menší děti (od 11:30 do 12:30) 
Jedna škola může své třídy přihlásit do různých bloků. 
Asistent/ka z řad organizátorů bude Vaší třídu provázet po celou dobu účasti na akci.   

 
Rezervaci prosím proveďte na E_mail: denzeme@seznam.cz do 16. 5. 2011. V rezervaci je 
nutné uvést kontaktní osobu včetně telefonického spojení na ni, 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  

mailto:denzeme@seznam.cz

