
Statutární město Opava
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Slezské gymnázium, Opava, p. o.
SOBIC, z.ú.

Spolek Kapradí
Spolek Lesní klub Zvonek

Spolek V Koruně stromu, z.s.
Středisko volného času Opava

ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice
ZŠ Opava, B. Němcové

Výzva emisařů Slezského gymnázia  
/ online – pravidla a pracovní listy na  nebo  www.sgopava.cz www.opava-city.cz
Otestujte své znalosti z fyziky, biologie a chemie zábavnými pokusy, splňte úkoly výzvy a zapojte se do soutěže 
o ceny! Vítězům změříme světelné znečištění jejich domácnosti nebo místa bydliště.

1. 4. - 22. 4.
od čtvrtka 
do čtvrtka

Opava žije!  
/ území města Opavy – pravidla a mapa na  nebo  www.svcopava.cz www.opava-city.cz
Soutěžní hra pro dospělé i rodiny s dětmi o přírodě v Opavě. Dokážete najít a splnit všechny úkoly? V každém případě 
se dobře pobavíte.

Hravě po Opavě  
/ prostor Komendy a parků od Slezského zemského muzea až po Střední zdravotnickou školu
Hra pro děti plná zábavných úkolů, říkanek a poučení. Pravidla na  nebowww.svcopava.cz  www.opava-city.cz

Za tajenkou do arboreta  
/ školní arboretum ZŠ Opava, B. Němcové 
Interaktivní a přitom bezkontaktní prohlídka nevšední školní zahrady. Soutěžní hádanky a kvízy pro zvídavé. V pří-
padě nařízení o uzavření škol, hřišť a zahrad se akce ruší.

Zeleň ve městech a kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji  
/ webinář a online debata 
Kvalitu ovzduší v kraji i ve městě můžeme zlepšit vysázením zeleně – jenže co, jak a kde sázet? Vědci z univerzit           
/VŠB-TUO, SU, UPOL/ představí inovativní projekt CLAIRO. Připojte se přes odkaz bit.ly/zelena-mesta

Najdi a vyrob si svého Odpadlíka!  
/ kdekoli v přírodě 
Pomozme Zemi lépe dýchat, abychom pak mohli z plných plic dýchat i my! Vyrazme do přírody sbírat, co tam nepatří, 
vyrobit "Odpadlíka" a dát jej na místo k tomu určené. Registrace na  – přihlášení účastníci zvonek.klub@gmail.com
získají pracovní materiály.

Exkurze v přírodní zahradě ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice  
/ zahrada ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice 
I na malém kousku země může vzniknout království pro děti a pro přírodu. Chytré telefony vezměte na bezkontaktní 
návštěvu s sebou! V případě nařízení o uzavření škol, hřišť a zahrad bude prohlídka možná pouze ve virtuálním 
prostředí na www.zsvavrovice.cz

Voda a její podoby – individuální zážitkový program pro rodiny s dětmi  
/ zámecký park v Raduni a jeho blízké okolí 
Průvodci z lesní školky V Koruně stromu vás zvou ke zkoumání vody smysly i hrou. Budeme bádat i tvořit. Registrace 
na  – přihlášení účastníci získají pracovní materiály.vkorunestromu@seznam.cz

O půdě, o přírodě, o naději  
/ online beseda 
Společné zamyšlení nad tím, čím je člověku půda, příroda a čím je člověk půdě, přírodě. Besedovat budou Alena 
Malíková z Nadace Pro půdu, Radim Jarošek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a spolek Kapradí. Registrace na 
lenka@kapradi.org 

Akce jsou zdarma. Změna programu vyhrazena. Více informací v měsíčníku Hláska, na www.opava-city.cz nebo www.facebook.com/mestoopava
Na akcích budou pořizovány fotografie a videozáznam, které budou použity pro propagaci pořadatele.

19. 4. - 2. 5.
od pondělí 
do neděle

19. 4. - 2. 5.
od pondělí 
do neděle

20. 4. - 22. 4.
úterý a čtvrtek

od 14.00 do 16.00 

22. 4.
 čtvrtek
od 17.00

22. 4. - 2. 5.
čtvrtek až neděle

23. 4. - 25. 4.
pátek až neděle

od 10.00 do 17.00

1. 5. - 15. 5.
od soboty 
do soboty

11. 5.
úterý

od 18.00
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