
  

 

NEWSLETTER 

01/2023 
Ekocentrum VČELÍN Brniště 

SLOVO ÚVODEM 
Vážení pedagogové, vychovatelé, 

asistenti – prostě všichni 

pedagogičtí pracovníci,                                   

po dlouhém rozmýšlení a 

přemýšlení jsme se rozhodli pro 

další cestu (kromě webových 

stránek a facebooku), kterou k vám 

budou proudit informace o dění u 

nás v ekocentru.                        

Hlavním důvodem, proč vám 

chceme zasílat tento newsletter a 

spamovat vás 2- 3x ročně je, že 

chceme, abyste věděli, že jsme my 

nezapomněli na vás a stejně tak, 

abyste vy nezapomněli na nás.    

Teď vážně… Tak co se u nás 

chystá? 
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PRO ŠKOLY 

Od 13.3.2023 zahajujeme objednávání na EVVO programy pro další školní rok 

2023/2024 – tedy měsíce září 2023– červen 2024. 

Objednávat bude možné jednodenní programy, ale i cykly programů v rámci 
dlouhodobé spolupráce. 

Školám a školkám pro školní rok 2023/2024 nabízíme dlouhodobou spolupráci ve 
formě cyklů enviromentálních výukových programů zaměřených na oblast 
zemědělství. Připraveny máme 3 cykly – Zemědělský rok, Užitková zvířata a Užitkové 
rostliny. Cyklus programů zahrnuje 4 výukové programy s jednou třídou v 
průběhu školního roku. 

Ze zkušeností víme, že dlouhodobá spolupráce v oblasti EVVO má u dětí lepší 
výsledky než jednorázové programy. Pokud na sebe programy navazují, děti/ žáci jsou 
připravenější a motivovanější a lépe se do programů zapojují. Také dlouhodobý efekt 
programů – podpora vztahu k přírodě a připravenost pro přírodu něco udělat, je lepší. 
Z uvedených důvodů budeme školám a školkám se zájmem o dlouhodobou 
spolupráci dávat při objednávání přednost. 

Ve spolupráci s Libereckým krajem zkoušíme se dvěma školami modelový celoroční 
projekt „Poznáváme přírodu za humny“. Jezdíme za dětmi do škol, ony za námi do 
ekocentra nebo vyrážíme do terénu a společně poznáváme přírodu a krajinu v našem 
okolí. Do budoucna plánujeme nabídnout tento model spolupráce i dalším školám 
v našem okolí (tedy z okolí Mimoně a Jablonného v Podještědí) – máte se na co těšit. 

Podrobné informace o výukových programech a o přihlašování naleznete na webových 

stránkách www.ekocentrumbrniste.cz v sekci Pro školy. 

A jak se objednat?  Na webových stránkách je zveřejněna aktualizovaná nabídka 

programů - prosím, podrobně ji prostudujte a vyberte si vhodný program pro vaši 

skupinku. Zašlete email s předvyplněnou přihláškou na adresu luciel@podralsko.cz 

nebo zavolejte na telefonní číslo +420 733 571 057 a společně již doladíme 

podrobnosti (termín, počty dětí, kontaktní údaje, atd.). 

 

   

http://www.ekocentrumbrniste.cz/
mailto:luciel@podralsko.cz
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PRO VŠECHNY 

1.4.2023 přivítáme jaro „Jarním otevíráním stezek“. Akce je pro širokou veřejnost.  

Start je v Ekocentru Včelín, kde návštěvník obdrží mapu s úkoly – tvořivými i 

vědomostními- a vydá se na stezku Sochy ve skalách. Po splnění všech úkolů se 

opětovně potkáme na Včelíně, kde dostanou děti za splnění úkolů zaslouženou 

odměnu. V Ekocentru budou také připraveny tvořivé dílničky s jarní tématikou pro 

děti i dospělé. 

Návštěvníci akce již také uvidí nově vytvořený Skleněný strom, „první vlaštovku“ 

chystané Skleněné stezky. Strom nám v rámci akce pomůžete jarně ozdobit a oživit. 

Skleněná stezka je dlouhodobým projektem Podralského nadačního fondu ZOD, obce 

Brniště, společnosti ZOD Brniště a sklárny Pačinek Glass. 

Obec Brniště se nachází v regionu, který je známý svou sklářskou tradicí a proto 

pomalu, ale jistě vzniká již zmiňovaná Skleněná stezka. Povede od parkoviště na kraji 

obce, přes náves k dosud zapomenuté Schröterově kapli.  

V dubnu také oslavíme Den Země na Stezce hastrmanů. V termínu 21.4. – 

30.4.2023 zde bude připraveno 10 zastavení a úkolů. Návštěvníci se dozvědí něco 

nového např. o stromech, o tažných ptácích nebo o době rozpadu jednotlivých druhů 

odpadu. Vyrobíte si něco ze starých triček, odnesete si návod na výrobu semínkové 

bomby a roztočíte vodní mlýnek. Hlavně se ale dobře pobaví a udělají něco pro sebe 

a zároveň pro naši planetu. 

29.4.2023 přivítáme běžce z blízkého a dalekého okolí na Brnišťském půlmaratonu. 

Během dubna stihneme ještě uklidit naši krásnou obec v rámci celorepublikové akce 

„Ukliďme Česko“. Květen a červen bude ve znamení realizace EVVO programů.  

Kapacitu na programy máme až do 29.6.2023 obsazenou, objednat se je možné na 

příští školní rok, jak jsme psali v úvodu. Na období prázdnin připravujeme dva 

českoněmecké tábory na téma „přežití v přírodě“. Táborů se účastní převážně místní 

děti, které pravidelně dochází na ekokroužek.  

A informace na závěr - naše ekocentrum také čeká ekomaturita nebo-li certifikace 
našich EVVO programů – uff… Držte nám palce, ať vše zvládneme!!! 

V září se opět ozveme s tím, co je u nás aktuálně nového… 

 

Již nyní přejeme hezké jaro a pěkné prázdniny! 

Tým Ekocentra Brniště 

http://www.sochyveskalach.cz/index.html
http://www.stezkahastrmanu.cz/index.html
https://brnistsky-pulmaraton.webnode.cz/

