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VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST

GREEN LIFE EDUCATION
projekt NEPZ

 Nabízíme Vám unikátní výchovně – vzdělávací environmentální projekt NEJBOHATŠÍ EKO-
SYSTÉMY PLANETY ZEMĚ (dále NEPZ), který se odehrává na českých školách od roku 2012. 

 Projekt NEPZ je v souladu s koncepcí EVVO. Programy jsou uzpůsobeny všem věkovým kate-
goriím, od mateřských škol, přes základní školy, po učiliště, školy střední a gymnázia. 

 Unikátnost projektu NEPZ tkví v jeho přímém napojení na ochranu světového přírodního dě-
dictví deštného pralesa a oceánu v praxi, a to prostřednictvím česko-slovenských projektů Green Life a 
Blue Life na Sumatře. Vstupné z přednášek NEPZ významně podporuje provoz dětské pralesní rezer-
vace Green Life na Sumatře (www.pralesdetem.cz).  
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Program A: mateřské školy

 Tento program se skládá ze dvou filmových představení pro děti předškolního věku, které se 
seznámí se zvířaty žijícími na planetě Zemi, na souši a pod mořskou hladinou. Jedná se o 45 minuto-
vý program pro děti s filmem (environmentálně pohádkové zpracování), fotografiemi, povídáním a 
hrou s drobnými odměnami. 

Disponujeme promítací technikou a potřebujeme pouze připojení k el. síti 220 V a místnost se žalu-
ziemi. 

Cena za představení je 40 Kč za dítě. 

Každá MŠ, která se zapojí do tohoto programu, se stane partnerem unikátního monitorovacího 
programu OKO TYGRA, jenž se na Sumatře zaměřuje na ochranu kriticky ohrožených druhů zvířat, 
jako jsou tygři, sloni a orangutani sumaterští. 

Každá školka získá partnerský certifikát, celoroční předplatné časopisu Green Life a na konci roku 
film OKO TYGRA, který je natáčen fotopastmi v deštném pralese na Sumatře. Každé dítě i učitel 
získají na konci každé přednášky etickou záložku na recyklovaném papíru.  

Program NEPZ nabízíme mateřským školám 2x ročně v období září – prosinec a březen – červen. 

 1.       Planeta zvířat I – seznámení se zvířaty souše
 2.       Planeta zvířat II – seznámení se zvířaty podmořského světa
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Program B: základní školy

 Tento program je přizpůsoben všem věkovým kategoriím žáků na obou stupních základních 
škol. Je rozdělen na tři věkové kategorie: 1.-2. třída, 3.-4. třída a 5.-9. třída. 

Program NEPZ seznámí žáky s významem, ohrožením a ochranou světových ekosystémů. Cena za 45 
minut je 40 Kč, za 60 minut 45 Kč a za 90 minut 50 Kč (2 vyučovací hodiny). 

Při pokračování spolupráce je součástí každé přednášky též krátká aktualita z Green Life a Blue Life. 
Každý žák i učitel získá na konci každé přednášky etickou záložku na recyklovaném papíru.  

Program NEPZ nabízíme základním školám 2x ročně v období září – prosinec a březen – červen. 

 1.-2. třídy – seznamujeme se se s planetou Zemí a se zvířaty

• Součástí přednášky je seznámení s projektem, krátký desetiminutový film, 
vědomostní kvíz s malými odměnami. 

1. Planeta zvířat I – les
2. Planeta zvířat II – moře
3. Planeta zvířat III – sladká voda 
4. Planeta zvířat IV - hory a sopky 

 3.-4. třídy 

• Součástí přednášky je seznámení s projektem, krátký desetiminutový film, 
vědomostní kvíz s malými odměnami. 

1. Planeta Země – tropické oblasti 
2. Planeta Země – arktické oblasti
3. Planeta Země – mírné pásmo 
4. Planeta Země -  oceán  



 5.-9. třídy (víceletá gymnázia)

• Součástí přednášky je seznámení s projektem, krátký desetiminutový film, 
etické okénko, beseda s žáky. 

1. Seznámení s projektem Green Life
2. Seznámení s projektem Blue Life
3. Deštný prales 
4. Oceán 
5. Savana a monzunový les
6. Mořská pobřeží
7. Lesy mírného pásu
8. Ledovec
9. Sopky
10. Korálový útes
11. Tropické mokřady
12. Jehličnaté boreální lesy  - připravujeme
13. Vysokohorské pásmo - připravujeme
14. Pouště a polopouště - připravujeme 
15. Sladkovodní mokřady - připravujeme
16. Tundra - připravujeme
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Program C: učiliště, střední školy a gymnázia  

 Učilištím, středním školám a gymnáziím nabízíme vzdělávací program 1x až 2x ročně. Tr-
vání přednášek je 90 minut v ceně 50 Kč. Současný stav ekosystémů planety Země je v mimořádně 
vážném stavu a je reálně ohrožena stabilita klimatických podmínek. Lidstvo je v souvislosti s desta-
bilizací klimatu před velkými společenskými změnami, které se budou týkat každého z nás, včetně 
nastupující generace. Náš program se těmito tématy nejen zabývá, ale přináší reálné návody na spole-
čenské a osobní změny, které by mohly znamenat možná řešení daných problémů. Každý žák i učitel 
získá na konci každé přednášky etickou záložku na recyklovaném papíru.  

1. Seznámení s projektem Green Life – ochrana deštného pralesa                    
a tygrů sumaterských

2. Seznámení s projektem Blue Life – ochrana oceánu a podmořského světa 
3. Planeta zvířat - ekosystémy v souvislostech
4. Člověk a oceán 
5. Člověk a deštný prales
6. Člověk a ledovce
7. Člověk a půda 
8. Člověk a voda
9. Člověk a zvířata 



Cíl projektu NEPZ:

 Dlouhodobá spolupráce s  projektem NEPZ zapojuje děti, žáky a studenty do přímé aktivní 
spoluúčasti na ochraně světového přírodního dědictví deštných pralesů a oceánů na projektech Green 
Life a Blue Life. Cílem NEPZ je vzdělávání a výchova nové generace mladých lidí, kteří budou souznít 
s ochranou přírody a ohrožených druhů zvířat, jakožto se společenskou normalitou. Spolupráce se 
školami a přenesení informací od dětí do rodin je jedinou cestou, jak přinést možnou změnu do lidské 
společnosti, která zohlední význam ochrany životního prostředí a přijetí nových zelených technologií 
jako mimořádně významnou prioritu pro zachování podmínek klimatické stability.  
Rozšířená spolupráce OKO TYGRA 2017 – 2022

 Green Life Education Vám nabízí prostřednictvím projektu NEPZ přímé zapojení se do moni-
torovacího filmového programu OKO TYGRA na Sumatře, který bude po dobu pěti let získávat záběry 
z fotopastí, jenž budou od ledna 2017 rozmisťovány v tropickém deštném pralese Národního parku 
Gunung Leuser na Sumatře. Tento pětiletý monitorovací program má za úkol zjistit existenci nejohro-
ženějších druhů zvířat na Zemi, jako jsou nosorožci, tygři a sloni sumaterští. Dalším úkolem je rozkrytí 
pytláckých stezek a zajištění videozáznamů pytláků jakožto důkazů, které budou sloužit k potlačování 
pytláctví v NP Gunung Leuser. Fotopasti nám též přinesou nový pohled na svět zvířat a jejich přiroze-
ného chování v přirozeném prostředí. 
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Jak se stát partnerem OKO TYGRA? 

 Stačí získat 3 800 Kč a odeslat na transparentní účet TYGŘÍ HLÍDKA. Za tyto peníze bude za-
koupena fotopast u FOTOPAST.CZ a bude umístěna do ekosystému Leuser na Sumatře. Každé pololetí 
od nás partnerská škola získá záběry ze své partnerské fotopasti a na konci roku film OKO TYGRA, 
sestříhaný ze všech fotopastí rozmístěných v terénu. Z jednoho každého žáka (studenta) v projektu 
NEPZ je 5 Kč určeno na provoz fotopastí, tedy na tužkové baterie, 2 SD karty a servis.  

 V roce 2022 bude uspořádán školní filmový festival Oko tygra 2022, kterého se zúčastní všech-
ny zapojené partnerské školy se svým vlastním filmem se záběry z jejich fotopasti. Maximální délka 
filmu je 15 minut. Školní filmy budeme přijímat do konce školního roku 2021/2022, tedy do června 
2022. K Mezinárodnímu dni zvířat v roce 2022 (4.10.) proběhne finále filmového festivalu, jehož se 
zúčastní 10 nejlepších školních filmů Oko tygra, které zde budou veřejně představeny. Místo finále 
školního filmového festivalu bude upřesněno. 

Pravidla pro účast a přijetí filmu na filmový festival se dozvíte na webových stránkách 
www.pralesdetem.cz do konce roku 2016.

Lektory projektu NEPZ jsou Milan Jeglík, Zuzana Koloušková a Petr Coubal.

 
       
S pozdravem a vírou v lepší svět. 

Zuzana Koloušková 
ředitelka Green Life Education 

Milan Jeglík
předseda spolku Prales dětem

Green Life & Education 
Zuzana Koloušková
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