Vážení rodiče,
naše třída se přihlásila do soutěže Ekocentra Zahrada „Z čeho je můj život?“. Soutěž vychází ze zjištění, že
dnešní děti se stávají stále závislejšími na virtuální realitě displejů a obrazovek kyberprostoru a ztrácí
povědomí o tom, jak a z čeho jsou vyrobeny nejběžnější věci a potraviny, na nichž závisí naše životy a
životní úroveň. Soutěž umožní dětem (žákům ZŠ a středoškolským studentům z Mladoboleslavska) na
vlastní kůži poznat, jak vznikají nejběžnější věci a potraviny, které denně používáme.
Aby naše třída mohla v soutěži uspět a vyhrát jednu ze zajímavých exkurzí, budeme potřebovat Vaši
pomoc. Do soutěže se totiž započítávají provedené výrobní experimenty, které si děti samy vybírají
z nabídky 44 pokusů (jako výroba jogurtu či čokolády, nebo štětce či košíku). Pokusy pak provádějí doma –
což se často neobejde bez použití kuchyňského či jiného náčiní a možná i trochy nepořádku, u mladších a
méně zkušených dětí i bez laskavého dozoru či pomoci rodičů.
Prosíme Vás jménem naší třídy o trochu Vaší shovívavosti, času a možná i pomoci – snad budou
chvíle, strávené společným objevováním, přínosem i pro Vás!
Seznam doporučených pokusů a podrobné informace o soutěži „Z čeho je můj život?“ a výhrách pro
nejúspěšnější třídy najedete na www.MB-eko.cz/zahrada.
_
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