Inspiromat řemeslných technik: Květiny z papíru
(14. února 2018)
Cílem semináře je nabídnout jednoduché nápady při tvorbě z papíru použitelné ve výuce. Každý účastník si
odnese vlastnoručně vyrobená květinová díla. Vhodné zejména pro pedagogy pracovního vyučování a
rukodělných činností všech typů základních škol. Lektoruje Květa Merklová, pracovnice sociálně terapeutických
dílen Domova Maxov.
Přírodovědná konference – Mokřady v příhraničí
(28. února 2018)
Setkání českých a německých pedagogů a pracovníků v praktické ochraně a výzkumu mokřadů zaměřené na
výměnu aktuálních poznatků a novinky v oboru. Místo konání – Mezinárodní centrum setkání St. Marienthal.
Cizojazyčné příspěvky jsou tlumočeny. Účast na konferenci je bezplatná díky podpoře z Programu spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Podrobný program a další informace na www.cmelak.cz
Ornitologická exkurze do Mokřadů Jablonné v Podještědí
(12. května 2018)
Terénní seminář s ukázkou výsledku proběhlé revitalizace mokřadní
lokality. S ornitologem Mgr. Martinem Pudilem se navíc zaměříme na ptactvo české krajiny, jeho význam
i druhovou skladbu. Za příznivého počasí dojde i k odchytu ptactva do sítí a kroužkování. Lektorují odborný
pracovník naší organizace a ornitolog Mgr. Martin Pudil.
Za vším hledej houbu! - seminář nejen pro pedagogy
(16. května 2018)
Terénní praktický seminář bude zaměřen na představení hub jakožto nenápadné, ale klíčové složky mnoha
ekosystémů. Čeká nás praktické určování hub i konkrétní aktivity pro využití ve výuce. Cílem semináře bude
především, aby účastníci získali novou inspiraci a motivaci chodit s dětmi ven a provozovat vlastní terénní
výuku. Seminář se odehraje v mokřadním parku v Jablonném v Podještědí, ale aktivity z něj budou volně
přenositelné i do okolí škol jednotlivých účastníků.
Den Otevřených dveří v Mokřadech Jablonné
(26. května 2018)
Zábavný den v Mokřadech Jablonné v Podještědí pro celou rodinu. Čekají vás komentované
prohlídky mokřadů, bádání v tůních pro děti (lovení a pozorování vodních živočichů). Souběžně probíhají
městské slavnosti na náměstí.
Orchideje na dosah!
(2. června 2018)
Za živými orchidejemi nemusíte jezdit na druhý konec světa! Vezměte svou rodinu, kamarády či čtyřnohé
mazlíčky a přijďte se na orchideje podívat do Jizerských hor na jednom z našich pozemků - Orchidejové louce
nedaleko Maxova. Lektoruje botanička Mgr. Štěpánka Králová.
Exkurze do Nového pralesa
(16. června 2018)
Pojďte s námi do pralesa. Na vlastní oči uvidíte, jak se přeměňují nepřirozené smrkové monokultury na původní
smíšené lesy plné života. Na co se můžete těšit? Projdete se Novým pralesem, dozvíte se o lesním hospodaření
šetrném vůči přírodě a podpoře původní druhové skladby lesů či si vlastnoručně zasadíte stromek.

