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Pozvánka na mezinárodní ENO den sázení stromů v roce
2010
BIODIVERZITA JE ŽIVOT

ENO program zve školy, děti a zájmové skupiny k sázení stromů – pro přírodní rozmanitost a
udržitelnou budoucnost. Náš ENO den sázení stromů proběhne na celém světě ve 150 zemích
21. května 2010. Totéž datum je i Mezinárodním dnem přírodní rozmanitosti a oslavován bude též
Rok biodiverzity 2010. Zaměřme se na ochranu biodiverzity a na naléhavé výzvy, které před nás
budoucnost staví. Je na čase něco dělat. My budeme sázet stromy.
První stromy budou vysazeny v poledne v Oceánii. Následujíc Slunce budou další stromy vysazeny
v Asii, Evropě a Africe. Řetězec sázení uzavře Amerika. Země se otočí kolem své osy a nové
stromy najdou svůj domov.

Jak je můžete přidat? Nejprve zaregistrujte svoji školu (skupinu, sdružení) na internetu, nejpozději
do 1. května 2010. Každá škola, která se zúčastní (nebo organizace či sdružení), obdrží certifikát.
Více informací a materiálů najdete na webových stránkách k tomuto dni.
ENO – Environment online je globální virtuální škola a síť pro udržitelný rozvoj. Školy po celém
světě se věnují stejným tématům, realizují konkrétní akce na ochranu přírody a sdílí své zkušenosti
jak v blízkém okolí, tak s celým světem na internetových stránkách. Asi 5000 škol ze 150 zemí
světa se účastní těchto aktivit. Program ENO začal před 10 lety a jeho ústředí je ve Finsku.
ENO Tree Planting Day 2010
http://www.enotreeday.net
více informací:
Mr Mika Vanhanen
coordinator
ENO-Environment Online
mika.vanhanen@enoprogramme.org
tel +358 40 5070725
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Příprava
1. Vysaďte místní druhy stromů, které jsou typické a dominantní ve vašem regionu.
2. Opatřete si sazeničky od místních pěstitelů a sežeňte si na to sponzry
3. Najděte vhodné místo a jámy vykopejte předem. V případě potřeb kontaktujte místní
odborníky.
4. Vyberte žáky, keří budou sázet stromy.
5. Pozvěte lidi z města (z okolí školy), aby se na akci podíleli s vámi.
6. Vyberte žáka, studenta, který bude mít krátkou řeč (viz níže).
7. Připravte se na fotografování na natáčení celé akce na videokameru.
8. Pozvěte daší školu a místní zastupitele, jeden může přednést krátký projev při této
přílezitoti.
9. Ve škole vytořte světovou mapu s ENO zeměmi, které se zapojili do dne sázení stromů.
10. Zapojte do akce místní média (použijte tiskovou zprávu – viz níže)

ENO DEN SÁZENÍ STROMŮ 2010
- Biodiverzita je život
Datum: Pátek, 21. května
Čas: 12:00 – 12:30 místního času (později nebo dříve
tentýž den)

1.
2.
3.
4.
5.

Shromážděte se na místě výsadby kolem sazenic.
Vybraný žák přednese svůj projev
Žáci vysadí stromky spolu s hosty
Místní zastupitel předese případně svůj projev.
Další libovolný program – např. divadelní hra Kapky života nebo jiné kulturní
vysoupení, koncert,tanec, apod.
6. Všichni se společně vyfotí, žáci i hosté diváci okolo zasazených stromků.

PO SKONČENÍ AKCE
1. Napište zprávu do knihy hostů na našem webu
2. Pošlete krátkou zprávu, která bude zahrnovat:
o jméno školy (organizace, skupiny)
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o vaše město
o váš stát
o počet účatníků
o jednu fotografii z události (ne více, neboť máme 2000 škol)
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3. Pošlete zprávu a fotku na následující adresu: photoseurope@enoprogramme.org
4. Vytvořte viodeoklip, umístěte ho online (např. Youtube) a pošlete link na
vdeos@enoprogramme.org. My tento link uvedeme na webové stáránce Dne sázení stromů.
Fotografie budou později dostupné v onlinealbu.
5. Nezapomeňte se strat o stromečky! ☺

MATERIÁL PROP TENTO DEN
PROJEV (pro školy a organizace, které nejsou zapojeny do programu ENO)

Životní prostředí je pro nás důležité. Ne pouze to naše - místní, ale též to globální – celosvětové.
Dnešní den je věnován životnímu prostředí a přírodní rozmanitosti - biodiverzitě. Tuto akci
realizujeme společně se školami po celém světě. Sázíme stromy s přáteli na Severu, Jihu, Východě
a Západu. První stromy budou zasazeny v Oceánii. Následujíc Slunce budou další stromy vysazeny
v Asii, Evropě a Africe. Poslední stromu budou vysazeny na Severní a Jižní Americe. Tisíce škol ve
150 zemích světa sází dnes strom s námi. Tento den sázení stromů je organizován programem
Environment Online, virtuální školou a sítí pro udržitelný rozvoj, založenou ve Finsku.
Strom je symbolem. Připomíná nám význam ochrany životního prostředí. Také je symbolem
spolupráce škol po celém světě.
Oslavujeme mezinárodní den biodiverzity. Biodiverzita znamená různorodost světa na Zemi. Je
klíčovou pro udržení živých organismů a ekosystémů, které nám poskytují potravu, palivo,
bohatství, zdraví a další životně důležité služby. Lidé jsou součástí této rozmanitosti a mají moc ji
buď ochraňovat nebo ničit. V současné době ji ničí a to alarmujícím způsobem. Tyto změny jsou
nevratné, ochuzují nás všechny a ničí přírodní systémy, na nichž jsme my všichni závislí. Ale
můžeme se jim bránit. V rámci ochrany biodiverzity musíme uvažovat o tom. Je třeba se zaměřit na
naléhavé výzvy, které před nás naše budoucnost klade. Je čas jednat.
Doufáme, že spolu s našimi stromy rosteme k lepší budoucnosti. V rozmanitosti je náš život.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Škola sází stromy v rámci neobyčejné události.
Naše škola organizuje 21. září Den sázení stromů. Budeme sázet stromy spolu s ostatními školami
po celém světě. První strom bude zasazen v poledne na Novém Zélandě. Následujíc slunce další
stromy přibudou v Asii, pokračovat bude Evropa a Afrika. Poslední stromy budou vysazeny v
Americe. Jde o úspěšnou akci. V minulém roce se jí zúčastnilo 5 000 škol ze 127 zemí světa a bylo
vysázeno 300 000 stromů během jednoho dne.
Sázení stromů je pro nás důležité. Připomíná nám význam ochrany životního prostředí. Je také
symbolem spolupráce škol po celém světě. Jelikož je tento den znám též jako světový den
biodiverzity, chceme se zaměřit význam přírodní rozmanitosti. Je třeba se zaměřit na naléhavé
výzvy, které před nás naše budoucnost klade. Je čas jednat.
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Tento den je organizován programem ENO – Environment Online, celosvětové virtuální školy pro
udržitelný rozvoj a zvyšování environmentálního povědomí. Školy po celém světě se věnují
stejným tématům, realizují konkrétní akce na ochranu přírody a sdílí své zkušenosti jak v blízkém
okolí, tak s celým světem na internetových stránkách. Těmito tématy jsou lesy, voda, klimatické
změny, ekologická stopa, tématu kulturní apod.Asi 5000 škol ze 150 zemí světa se účastní těchto
aktivit. Program ENO začal před 10 lety a jeho ústředí je ve Finsku.

ENO Tree Planting Day 2010
http://www.enotreeday.net

