
22. máj  I  pondelok 

19.00 – 20.30 hod., Amfiteáter Banská Bystrica
Vtáky v tŕní.  
Nástrahy a úskalia života vtákov v mestách. Ako im môžeme pomôcť?  Dozviete sa ...
Vyrobíme si tiež vtáčie búdky, ozdobíme ich a zavesíme na stromy.
Vítané sú rodiny s deťmi, ale aj všetci tí, ktorým na spevavcoch záleží.

25. máj  I  štvrtok 

09.00 – 13.00 hod., Záhrada ŠOP SR, Banská Bystrica 
(vstup cez Záhradu – Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16, Banská Bystrica, alebo z ulice Krížna)

Aby sa vaša dovolenka nestala nočnou morou...
... alebo ktoré chránené druhy rastlín a živočíchov do dovolenkového kufra nepatria.
Ukážka mimoriadne vzácnych druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú chránené a kontrolované Dohovorom o medzinárodnom obchode  
s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). 

22. – 26. máj  I  pondelok – piatok  

09.00 – 13.00 hod., ESC Banská Bystrica 
S prírodou sa (ne)hrá! 
Si skutočne šetrný k životnému prostrediu alebo si to iba myslíš? Ničíš tvory, ktoré nepovažuješ za dôležité? Ako sa správaš k okoliu,  
v ktorom žiješ?

Zisti, ako spolunažívaš s prírodou:
• Správaš sa skutočne ekologicky? - eko-kvíz  pre školy
• Nahmataj a uhádni! – raz vyskúšať je viac ako dvakrát počuť 
• Nájdi súvislosti! – čo s čím súvisí v životnom prostredí
• Je toľko vecí, ktoré nepotrebujem! – zbytočnosti okolo nás, ktoré škodia prírode
• Ako vonia príroda? – arómy a vône skutočnej prírody
• Pexeso plné energie! – alternatívne druhy energie hrou
• Odhaľ tajomstvá hávede! – zo života drobných živočíchov pod našou posteľou či v záhrade
• Zmajstruj si minihávedník! – urob si vlastný hmyzí hotel pre ucholaky a inú háveď

09.00 – 21.00 hod.,  ESC Banská Bystrica 
Tvoja stopa ničí našu planétu. 
Každý človek zanecháva na zdraví našej planéty stopu. Čím je stopa väčšia, tým viac ničí prírodu. Zaujíma ťa, akú stopu zanechávaš ty 
a ako veľmi tým škodíš prírode? 
Vyskúšaj ekomerač – nadrozmerný interaktívny model Zeme, ktorým si sám odmeriaš vlastnú ekologickú stopu. 

09.00 – 21.00 hod.,  ESC Banská Bystrica 
(Ne)bojíme sa hávede!
Posterová výstava ilustrácií TAJOMSTVÁ HÁVEDE  - dozvieš sa, prečo je háveď dôležitá aj v bežnom živote, v našich domovoch a nielen 
na lúkach.

JUNIOR festival Banská Bystrica
Milí priaznivci prírody a životného prostredia, pozývame vás na Medzinárodný filmový festival EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2017!

Čaká na vás viac ako sto filmov o ekológií, vede, životnom prostredí a bohatý sprievodný program.
Stretneme sa v ESC, ale aj priamo v prírode záhrady ŠOP SR či na Amfiteátri v Banskej Bystrici.

 

K O N T A K T    Mgr. Barbora Mistríková
   Slovenská agentúra životného prostredia, odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania
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