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Naše planeta je jen jedna! A doslova se topí v problémech. Právě těmto 
problémům koukneme krapet na zoubek. Zaměříme se především 
na Českou republiku a na naše okolí. Prozkoumáme konkrétní dopady 
globálních problémů, třeba i v unikátní a citlivé krasové oblasti. Sestavíme společné koncepty a strategie  
nevedoucí ke kolapsu. Jaká budoucnost nás čeká? To je i na nás. Program je sestaven pro zimní období, větší 
část programů se odehrává uvnitř. Na první večer nabízíme pomůcky a inspiraci pro tetování hennou. 

PLANETA ZEMĚ – LIMITED EDITION 

PROGRAM POBYTU 
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dopoledne  
ubytování, seznámení (čas zahájení programu přizpůsobíme vašemu příjezdu) 

dotekem k poznání (bourání bariér a předsudků při kontaktu s terarijními živočichy) 

odpoledne  
vyplouváme! (motivační program a aktivity na spolupráci skupiny) 

kdo přežije? (simulační hra motivovaná příběhem konkrétní historické civilizace) 

ú
te

rý  

dopoledne  globální problémy světa (zhodnocení současných problémů) 

odpoledne  jak jsme na tom? (stav životního prostředí České republiky a jeho vývoj v posledních letech) 

střed
a 

dopoledne putování k propadání (terénní exkurze do Rudice, ukázka dopadů problémů životního prostředí 
i společné zážitky skupiny)  

odpoledne  
zero waste řemesla (tvoření voskovaných ubrousků a dalších výrobků) 

čtvrte
k  

dopoledne  
co je rozvoj? (hodnocení rozvoje a vysvětlení základních ekonomických ukazatelů) 

zadání projektu a výběr tématu (analýza zvolené tematické oblasti) 

odpoledne  práce na projektech (tvoření vlastního projektu vedoucího k šetrnější budoucnosti) p
áte

k 

dopoledne konference (představení výsledků práce na projektech, zhodnocení a zakončení pobytu) 

Během týdne vás kromě projektové výuky čeká: 
 exkurze do krasové oblasti, 
 zkoumání lokálních dopadů globálních problémů, 

 spolupráce skupiny, hledání společného konceptu, 
 kreativní aktivity, hlubší prožitky a simulace, 
 hledání vlastních originálních řešení. 


