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Výchovně-vzdělávací projekt Nejbohatší ekosystémy planety Země (dále jen NEPZ), je určen
mateřským, základním a středním školám. Projekt NEPZ vznikl v roce 2012 a má dlouhodobý
charakter, který nabízí školám EVVO programy určené dětem a mládeži od 5ti do 18ti let života.
Přednášky probíhají 1-2x ročně (1. a 2. pololetí) a posluchači se vždy dozvídají informace na
dané téma a novinky z projektů Green Life nebo Blue Life. Na závěr probíhá beseda, nebo u prvního stupně vědomostní kvíz. V současné době má projekt NEPZ více než 200 partnerských škol
po celé České republice a na Slovensku.
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PODMÍNKY:
Přednášky jsou placené a část výtěžku je vždy určena na podporu světového monitorovacího
projektu OKO ZEMĚ a pro vznik nových vzdělávacích materiálů.
•
•
•
•

cena za přednášky: 45 min/40 Kč, 60 min/45 Kč, 90 min/50 Kč
každý posluchač získá recyklovanou tématickou papírovou knižní záložku
učitelé získají pracovní list, který bude po každé přednášce sloužit k zopakování
témat ve vyučování
každá partnerská škola, která se zapojí 2x ročně do projektu NEPZ získá partnerský
certifikát

Nabízíme vaší škole zapojení do mimořádně komplexního environmentálního projektu Nejbohatší ekosystémy planety Země, který je v souladu s EVVO standarty a představí vám význam,
ohrožení a možnou ochranu světových ekosystémů a divoce žijících druhů zvířat.
Poznáte s námi fascinující místa na Zemi a dozvíte se v souvislostech vše důležité o planetě Zemi
a divokých zvířatech, včetně lidského chování vůči přírodě. Projekt čerpá z vlastních filmových
a fotografických materiálů a osobních zkušeností z ochrany divoké přírody v terénu.
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NADSTAVBOVÉ ŠKOLNÍ PROJEKTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020
• ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ NÁSTĚNKA: vytvořte environmentální nástěnku, kterou žáci
vyfotografují a zveřejní na projektovém facebooku NEPZ. Nástěnka s nejvyšším počtem
„like“ získá cenu v podobě originálního keramického odlitku stopy medvěda. Tato nástěnkářská soutěž bude též prezentována na projektovém webu.

• PROJEKT ROK NOSOROŽCE: viz zpracovaný dokument ROK NOSOROŽCE
• SVĚTOVÝ MONITOROVACÍ PROJEKT OKO ZEMĚ 2019 - 2024: každá zapojená škola do

monitorovacího projektu Oko Země získá každoročně film ze všech monitorovacích programů a zároveň výběr záběrů z fotopastí pro vzdělávací účely. Každá škola, která bude
spolupracovat s projektem NEPZ a bude zároveň součástí Oko Země s minimálně jednou
svojí partnerskou fotopastí, získá v roce 2025 zdarma vzdělávací mezinárodní program Etika
Země ve formě elektronické učebnice a série vzdělávacích filmů a fotografií.

VÝZNAM PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE S NEPZ
Každá zapojená partnerská škola se stane součástí komplexního vzdělávání a environmentální
výchovy dětí a mládeže v České republice a na Slovensku. Největším významem spolupráce je
přímé zapojení škol a jejich učitelů, žáků a studentů do reálné podpory vzniku mezinárodního
vzdělávacího programu ETIKA ZEMĚ, do podpory protipytláckých hlídek a do záchrany kriticky ohrožených druhů zvířat na planetě Zemi.
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TÉMATA
MATEŘSKÉ ŠKOLKY (1- 2 třída ZŠ)
•
•
•

pohádka pro nejmenší – Zvířátka deštného pralesa
pohádka pro nejmenší – Zvířátka oceánu
pohádka pro nejmenší – Zvířátka severského lesa –

ZÁKLADNÍ ŠKOLY (3-9 třída ZŠ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

příběh ochránců planety Země – projekt Green Life – deštný prales
příběh ochránců planety Země – projekt Blue Life – oceán
příběh ochránců planety Země – monitorovací program Oko tygra
ekosystém – Deštný prales
ekosystém – Korálový útes
ekosystém – Savana a monzunový les
ekosystém – Sopky
ekosystém – Ledovce
ekosystém – Oceán
ekosystém – Tropické mokřady
ekosystém – Mořská pobřeží
ekosystém – Boreální jehličnaté lesy severu
poznáváme planetu – Ruská divočina – Záchrana zubrů v Rusku
ohrožené druhy – Mořské želvy
ohrožené druhy – Lidoopi (Afrika)
ekosystém – Africká savana

STŘEDNÍ ŠKOLY
•
•
•
•
•
•

Planeta zvířat – komplexní pohled na Zemi
Globální oteplování v souvislostech – odlesňování planety – hospodářské velkochovy, palma
olejová, sója, těžba dřeva, papír, oteplování oceánů, zvyšování hladiny oceánů, odumírání
korálových útesů
Znečištění oceánů – průmysl, znečištění z řek, plastový odpad
Obchodování s divokými druhy zvířat a částmi jejich těl (pytláctví, chovatelství, tradiční
asijská medicína)
Trofejové lovy (rozdíl mezi tradičními lovci, pytláky a trofejovými lovci)
Neudržitelný mořský průmyslový rybolov, konzumace mořských ryb v souvislostech

Pracujeme na dalších dílech.
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LEKTOŘI NEPZ
Projekt NEPZ je lektorován několika proškolenými týmy. Hlavními lektory jsou Milan Jeglík
(předseda spolku Prales dětem (SPD) se Zuzanou Kolouškovou (ředitelka NEPZ, místopředseda SPD), kteří jsou zároveň autory natočených, vyfotografovaných a zpracovaných materiálů.
Dalšími lektory jsou Petr Coubal, Lenka a Miroslav Vymazalovi, Michaela Kršáková a Tomáš
Šmátrala, Aneta Tonzarová, Alena Bendová, Ludmila Kuklínková a Milan Horáček, Marie
a Filip Novákovi.

S pozdravem a vírou v lepší svět.

Zuzana Koloušková
ředitelka NEPZ
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