Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České Republiky z rozhodnutí ministra
životního prostředí.
Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

NABÍDKA DIVADEL pro MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
S EKOLOGICKOU TÉMATIKOU
VIVAT KOMPOSTELA
Příběh o snězeném jablíčku – jádřinci
Rubínovi, kterému se nelíbí, že ho vyhodili
do koše, takže skončí na skládce nebo ve
spalovně. A tady mohou pomoci jenom
děti! Spolu s panem popelářem vrátí
Rubína zpátky k mamince – jabloni.

Délka divadla: 60 minut
Navazující aktivity: 45 - 60 min
Cena: 5 400 Kč*
AKTIVITY:
- žížalí televize
- hmatové pytlíčky
- hravé třídění
- kdo žije v kompostu

ZE ŽIVOTA VČEL
Pojďte nahlédnout do včelího království,
aby děti viděly, jaký jsou včely obdivuhodný
hmyz! Děti si na vlastní kůži vyzkoušejí
zahrát různé role, které včelky v úlu mají.
Musí se tu pravidelně uklízet, hlídat ideální
teplota, chránit vchod před nežádoucími
návštěvníky… A včelí miminka? Ta mají
stále hlad! Nakonec se děti rozletí po louce,
aby ochutnaly lahodný nektar…

Délka divadla: 60 minut
Navazující aktivity: 45 - 60 min
Cena: 5 400 Kč*
AKTIVITY:
- pomůcky včelaře
- hra na včelky čističky
- výroba svíčky
- ochutnávka medu

*.V ceně divadla je zahrnuta doprava do 25km od EKODOMOVA. V případě, že se divadlo koná dále,
je třeba počítat cestovné 12 Kč/km, resp. 16 Kč/km při přepravě pódia. Také disponujeme vlastním
mobilním pódiem za 1600 Kč.

DIVADLA S EKOLOGICKOU TÉMATIKOU
JAK FUNGUJÍ
Děti nejraději poznávají svět skrze pohádky a příběhy. Naše ekodivadla mají na repertoáru vyprávění, která
je zavedou do tajemného světa zvířat nebo jim hravou formou ukážou, jak třídit odpad včetně bioodpadu.
Ten se děti během představení naučí nejen rozpoznat, ale také vytřídit a zkompostovat. Starší děti zaujme
spor dvou farmářů o to, čím hnojit a proč. Během představení pochopí, proč je tak důležité, aby půda, v níž
pěstujeme plodiny, byla živá. Jedině živá půda totiž může plnit i další důležité funkce, které má v krajině,
zejména zadržovat vodu. Po divadle zpravidla následujíi navazující aktivity, které dané téma rozvedou a

nové poznatky poutavou formou „zafixují“. Nebo je možné připravit program na míru (např. z několika EVP
v kombinaci s divadlem) v rámci projektového dne školy nebo akce pro širokou veřejnost.

UPLATNĚNÍ EKODIVADEL
●
●
●
●

hodí se pro mateřské i základní školy
jsou určená k oslovení většího počtu dětí i dospělých
mohou se stát součástí školních projektových dnů
mohou je využít pořadatelé akcí pro veřejnost i firmy (vhodná jsou např. pro oslavy Dnů Země,
slavnosti obcí nebo hudební festivaly s environmentálním rozměrem)

KDE PROBÍHAJÍ
●

●

u vás ve venkovním prostředí (zahrada, hřiště, náměstí) nebo v interiéru (např. tělocvična). Pro
venkovní realizace ekodivadla můžeme přijet s vlastním mobilním pódiem v designu kampaně
Kompostuj.cz
po dohodě také v kamenném divadle

CENA DIVADLA
●
●

minimální cena 5 400 Kč, výsledná cena je závislá na místě realizace, počtu herců a lektorů a počtu
diváků / dětí, které se zapojí do navazujících aktivit.
možnost doobjednání mobilního pódia za 1 600 Kč

V ceně divadla není zahrnuta položka doprava. V případě, že se divadlo koná mimo území hl. m. Prahy,
účtujeme k ceně cestovné 12 Kč/km, resp. 16 Kč/km při přepravě pódia.

STORNO PROGRAMU
Realizaci programu je v případě potřeby (např. nemocné děti, nečekaná jiná akce) nutné zrušit minimálně
48 hodin předem, a to prostřednictvím e-mailu koordinátorce programu: ekovychova@ekodomov.cz. Jinak
vám budeme účtovat storno poplatek v hodnotě minimální ceny za objednaný program.

JAK DIVADLO OBJEDNAT?
Kontaktujte koordinátorku environmentální výchovy Julii Včelákovou, ráda s vámi dohodne
podrobnosti!
🖂🖂 julie.vcelakova@ekodomov.cz
🕾🕾 +420 739 301 708

ekoprogramy.cz
ekodomov.cz

