
 
 

 

 

Děti vít ězí nad klimatickými zm ěnami 
 
Praha 27. 6. 2012 Klimatické zm ěny jsou složitým a aktuálním tématem, což reflektuj e i 
spole čnost Panasonic, která se rozhodla vzd ělávat d ěti v p říčinách a d ůsledcích klimatických 
změn a tak aktivn ě bojovat za jejich zmírn ění. Celosv ětová vzd ělávací kampa ň trvá t ři roky 
(2011 – 2013) a v České republice je cílem zapojit do projektu d ěti ve v ěku od 7 do 11 let.  
 
V České republice spojil Panasonic své síly se Sdružením TEREZA, které se věnuje ekologické 
výchově dětí v základních a středních školách. Jedním z programů, který TEREZA koordinuje, je 
program Les ve škole, v němž je zapojeno takřka 400 škol z celé republiky. A právě program Les ve 
škole se stal prostorem, kde se učitelé a děti dozvídají o tématu klimatických změn. Slouží jim 
k tomu nejenom učebnice a pracovní listy vytvořené TEREZOU, ale učitelé dostali k dispozici i 
zajímavé učební materiály Panasonic, vytvořené ve spolupráci s odborníky z Foundation for 
Environmental Education (FEE).   
 
Děti se tedy během školního roku dozvídají, co jsou to klimatické změny, co je jejich příčinou a jak 
jim můžeme čelit. Aby se jen neučily, mohly si i zasoutěžit. Vyvrcholením jejich pilné práce byla 
soutěž o nejlepší ekologický Deník. Do týdenního Deníku žáci zaznamenali, co se o klimatických 
změnách dozvěděli a jaké jsou jejich názory a nápady. „Nadchla mě neuvěřitelná fantazie dětí, ale i 
hloubka znalostí,“ pochvaluje si Andrea Maršáková, PR manažerka společnosti Panasonic. 
Pestrost Deníků byla opravdu bohatá, děti psaly, kreslily, malovaly, vystřihovaly koláže, sdělovaly 
příběhy, ale i vymýšlely pohádky a budoucí podobu naší planety. Nádherných Deníků se sešlo 648! 
 
Komise ze zástupců společnosti Panasonic a Sdružení TEREZA stála před nelehkým úkolem vybrat 
vítěze. Ale vybrala! Vítězem soutěže za školní rok 2011/12 se stal tým dětí ze Základní školy 
Wolkerova ze Zlatých Hor: Adriana Bastlová, Nela Blahutová, Lucie Smékalová, Halka Vašinková a 
Matěj Sekanina.   
 
„Děti se o ekologii nejenom učily, ale pro své okolí i aktivně pracovaly. Pátraly, jak vypadalo místo 
nedaleko školy dříve a pak tam nasázely stromy, které tam původně rostly. Svůj deník zpestřily 
pohádkou o Silničáku smrdutém, žeroucím odpadky okolo silnice, který momentálně trpí silnou 
nadváhou. Neméně zajímavá byla i 3D koláž z místních stromů a tipy na úspory papíru a vody pro 
každého z nás,“ říká Jitka Nechvátalová ze Sdružení TEREZA. 
 
Vítěznému týmu gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným. 
 
 
Kontakt:  
Kateřina Moravcová, PR, Tel. 732 135 284, katerina.moravcova@terezanet.cz,www.terezanet.cz 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

Sdružení TEREZA  
„Velké zm ěny začínají u nejmenších“ 
 
Sdružení TEREZA usiluje o to, aby d ěti: 
• MĚLY RÁDY  přírodu a místo, kde bydlí 
• ROZUMĚLY přírodě, životnímu prostředí a principům udržitelného rozvoje 
• DĚLALY něco pro životní prostředí 
 
Od roku 1990 vytváří TEREZA vzdělávací programy pro stovky škol, kterých se momentálně účastní 
přes 67 000 dětí z více než 700 základních a středních škol. 
 
 

Mezinárodní program Les ve škole  
  
Žáci poznávají náš nejrozší řenější ekosystém:  
• POZORUJÍ změny lesa v ročních obdobích  
• ZKOUMAJÍ stromy, lesní byliny, živočichy a jejich vzájemné vztahy 
• POZORUJÍ tvorbu lesní půdy  
• STARAJÍ SE o les ve svém okolí 
 
„Poznávejte les a učte se od něj.“ 
 

 
O programu Kids school – eco learning 
Rozvoj environmentální vzdělávání dětí a mládeže je pro společnost Panasonic trvalou prioritou. Proto 
byl vytvořen vzdělávací program pro děti „kids school – eco learning“ , který zpřístupní žákům 
informace o klimatických změnách a ochraně naší planety snadno pochopitelnou a hravou formou  a 
naučí je, jak se chovat ohleduplně a přátelsky k planetě Zemi. Vznikl ve spolupráci společnosti 
Panasonic a neziskové organizace FEE (Foundation of Environmental Education) a je zaměřený na 
děti ze základních škol ve věku 7 až 11 let.  
 


