
Dům dětí a mládeže, W. Churchilla 8, Ústí nad Labem
Centrum ochránců přírody Tilia Ústí nad Labem
Sdružení dětí a mládeže Tilia Ústí nad Labem

TÝDEN ke DNI ZEMĚ 2009

Podrobnější informace o akcích:
tel.: ;

e-mail:
osobně:

cerny@ddmul.cz, reditel@ddmul.cz
475 209 922, 475 210 861, 724 101 150 Dům dětí a mládeže, W. Churchilla 8, Ústí n. L.

.

pořádají ve spolupráci
s Ústeckou krajskou radou dětí a mládeže, J - ,

AVE CZ Ústí nad Labem, s. r. o., Stavební spořitelnou Modrá pyramida a Ústeckým parlamentem dětí a mládeže
Okresní radou unáka svazem skautů a skautek ČR

za podpory
MŠMT ČR, Spolchemie, Města Ústí nad Labem, Zdravého města Ústí nad Labem

20. dubna - pondělí od 16:00
- - přijďte  do ZOOkoutku  na  Den
otevřených dveří a prohlédnout si a pohladit naše zvířátka. Získáte spoustu zajímavých
informací  (co které zvířátko papá, kolik potřebuje pé e, které je vhodné do bytu apod.)
a bude-li se vám u nás líbit, můžete se zapojit do pravidelných přírodovědných kroužků.

ODPOLEDNE SE ZVÍŘÁTKY V ZOOKOUTKU DDM

č

21. dubna - úterý od 16:00
- - akce pro děti a středoškolskou mládež, na níž
se setkáte s hosty z řad představitelů Města Ústí n. Labem, Ústeckého kraje, ale i pod-
nikové sféry. Zeptejte se jich na problémy životního prostředí ve městě a okolí, na pod-
poru volnočasových aktivit, ale i na cokoliv, co Vás zajímá a dotýká se našeho regionu.

ÚSTECKÉ DĚTSKÉ SLYŠENÍ V DDM

vstup zdarma

vstup zdarma

22. dubna - středa od 15:00
- - zábavné  odpoledne se  soutěžními atrakcemi převážně souvisejí-
cími  s ochranou přírody  a  ekologií.  Dále  se  však těšte  i na tradiční  házedla, skákání
v pytlích,  doprovodná  vystoupení souborů DDM či klasické opékání buřtů.  Za vaše vý-
kony na jednotlivých stanovištích získáváte penízky, které utrácíte ve "sladkém krámku".

DEN ZEMĚ V DDM

23. dubna - čtvrtek od 16:00
- - pojďte s námi pomoci naší přírodě. Bu-
deme spolu uklízet odpadky zaneřáděná  místa - v Doběticích svah nad ulicí Brandtova
a také přístupovou cestu na Mariánskou skálu. Na sebe pracovní oděv i obuv, zajištěny
jsou rukavice, občerstvení i pitný režim! Sraz v 16h v Doběticích na zastávce Stříbrníky.

CLEAN UP THE WORLD - UKLIĎME SVĚT!

vstup zdarma

24. - 26. dubna - pátek - neděle
- - víkendový pobyt v Krásné Lípě na hranici Národního
parku České Švýcarsko.  Na programu  je  mj. přírodovědně zaměřená soutěž Zelená
stezka-Zlatý list a zábavné odpoledne ke Dni Země. Cena je kompletní!!! Více informací
na níže uvedených kontaktech nebo osobně přímo v 1. patře u ředitele DDM.

VÍKENDOVKA V KRÁSNÉ LÍPĚ

cena jen 200,- Kč

vstup zdarma

a v rámci projektu
VYRŮSTAT - SRŮSTAT V SASKO-ČESKÉM POHRANIČÍ


