
  

        Místní Akční Plán vzdělávání II na Nymbursku 

MAP II Nymburk a SZeŠ Poděbrady Vás srdečně zvou na 

ZAHRADNÍ FESTIVAL  
Oslava přírody a života v ní, inspirace pro výuku, relaxace 

Eko zahrada Střední zemědělské školy v Poděbradech (Boučkova 355)                          
čtvrtek 19. září 2019 od 8:30 do 18:00 hodin 

Dopoledne jsou zvány děti mateřských škol a 1. stupně základních škol se svými pedagogy, 
odpoledne učitelé všech stupňů i oborů, brány se otevřou také rodičům a místní komunitě. 

Na co se můžou účastníci těšit: Dílny a interaktivní programy pro děti (Čtyři živly, Opylovači, 
Ze záhonu na talíř, Pečeme v peci atd.), výukové programy pro učitele, kulturní program, 
zdravé hodování, setkání se zástupci neziskovek a spřízněných organizací (Huslík, Ekocentrum 
Koniklec, Nadace Proměny, DDM Symfonie, SOU stravování Poděbrady, Gymnázium 
Poděbrady). V průběhu dne možnost objednání masáže. Možnost zdravého občerstvení po 
celý den. 

Dopolední program:     
8:30 – 11:30  Stanoviště s interaktivními programy pro děti a žáky 
10:00 – 11:00  Divadlo: Muž, který sázel stromy 

Přestávka:    12:00 – 14:00 
Odpolední program:  
14.00 – 16.00  Stanoviště s interaktivními workshopy pro učitele 
(Nadace Proměny „Jak na proměnu školní zahrady“, Ekocentrum Koniklec „Ekologické výukové 
programy pro učitele“, Ekocentrum Huslík „Jak pracovat s přírodou“)  

Stanoviště s interaktivními programy pro děti a širokou veřejnost  
(DDM Symfonie – výtvarná dílna, Ekocentrum Huslík pro děti, Vaření ze záhonu na talíř - 
program SOU Pdy, Ukázka drobnochovu - program SZeŠ a SOŠ) 
   Další doprovodný program 

15:30   Erasmus – představení programu 
16:00   Rituál díkůvzdání zahradě 
16:00 – 18:00  Studentská inspirace k tématu ZERO WASTE s diskusí  

a konkrétními nápady pro školy 
16:00-18:00  Komunitní pečení 
18:00   Merbo trubky (koncert)       
Informace o aktuálním programu na FB („Školní ekologická zahrada – živá laboratoř“ nebo 
„MAP vzdělávání na Nymbursku“) 
 
Podrobný program s přehledem jednotlivých dílen a stanovišť je přílohou této pozvánky. 
Závazné přihlášky přijímáme do 9. září 2019 na e-mail: redakce@podlipansko.cz  

Těší se na Vás Realizační tým MAP II na Nymbursku a SZeŠ Poděbrady 

www.vzdelavani-spolecne.cz 
(MAP II na Nymbursku, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009147) 



  

 

 
 

 
 

 


