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VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROJKET

NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ 
(NEPZ)

Výchovně - vzdělávací program Green Life Education představuje projekt Nejbohatší ekosystémy pla-
nety Země (dále jen NEPZ), který je určen mateřským, základním a středním školám. Projekt NEPZ 
vznikl v roce 2012 a má dlouhodobý charakter, který nabízí školám EVVO programy určené dětem a 
mládeži od 5ti do 18ti let života. Přednášky probíhají 1-2x ročně (1. a 2. pololetí) a posluchači se vždy 
dozvídají informace na dané téma (film – viz příloha) a novinky z projektu Green Life nebo Blue Life. 
Na závěr probíhá beseda, nebo u menších dětí vědomostní kvíz, který je ohodnocen časopisy Green 
Life. V současné době má projekt NEPZ přibližně 80 partnerských škol po celé České republice.
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Podmínky: 
   
Přednášky jsou placené a část výtěžku je vždy určena na podporu projektu Green Life -  Blue Life na 
Sumatře a část na vytváření dalších vzdělávacích materiálů NEPZ. 

• Cena za přednášky: 45 min/40 kč, 60 min/45 kč, 90 min/50 kč. 
• Každý posluchač získá recyklovanou tématickou papírovou knižní záložku. 
• Partnerská škola získá do každé zapojené třídy roční předplatné časopisu Green Life                                             

(na vyžádání). 
• Učitelé získají pracovní list, který bude po každé přednášce sloužit k zopakování témat                

ve vyučování.
• Každá partnerská škola, která se zapojí 2x ročně projektu NEPZ získá partnerský certifikát.

Nabízíme vaší škole zapojení se do mimořádně komplexního environmentálního projektu Nejbohatší 
ekosystémy planety Země, který je v souladu s EVVO standarty a představí vám význam, ohrožení 
a možnou ochranu  unikátních světových ekosystémů a divokých zvířat.  Poznáte s námi fascinující 
místa na Zemi a dozvíte se v souvislostech vše důležité o planetě Zemi a divokých zvířatech, včetně lid-
ského chování vůči přírodě. Projekt čerpá z vlastních filmových a fotografických materiálů a osobních 
zkušeností z ochrany divoké přírody v terénu. 



Green Life Education 
Nejbohatší ekosystémy planety Země (NEPZ)

Green Life Education 
Hodějovice č.E 14, okr. Pelhřimov 393 01
IČ: 2655601, DIČ: CZ2655601

www.nepz.cz                 Telefon: +420  732 227 248               E-mail: nepz@nepz.cz

Green Life Education 
Nejbohatší ekosystémy planety Země (NEPZ)

NÁSTAVBOVÉ PROGRAMY NEPZ

Představujeme Vám nástavbové programy projektu NEPZ  s názvem ETIKA ZE-MĚ pro základní           
a střední školy zaměřený  na ochranu planety Země a zvyšování povědomí o nutnosti ohleduplněnjší-
ho způsobu života vůči životnímu prostředí. Tento program má čtyři kategorie spolupráce:

• školní nástěnka NEPZ
• výtvarné práce a jejich výstava
• certifikáty na záchranu deštného pralesa a čištění oceánu
• monitorovací program Oko tygra 2018 – 2019 školní fotopast na ochranu tygrů
• strážně – monitorovací program Oko divočiny 2019 – 2023 v spolupráci s IRF

NEJLEPŠÍ ENVIRONMENTÁLNÍ NÁSTĚNKA – každoroční program

Každá zapojená partnerská škola získá zdarma balíček časopisů Green Life a využije je k vytváření 
školních nástěnek, může je rostříhat a použít. Nástěnka by měla být každé 2 měsíce aktualizována          
a žáci mohou využít libovolných materiálů z internetu, či webových stránek www.pralesdetem.cz                     
a www.oceandetem.cz. Na konci každého pololetí pošle škola fotografie nástěnek na e-mail: nepz@
nepz.cz. Nástěnky budeme hodnotit a bodovat čísly od 1 do 10. Takto by mělo být na konci školního 
roku vyhodnoceno 10 nejlepších environmentálních nástěnek, které budou odměněny certifikáty.

VÝTVARNÉ PRÁCE – každoroční program

Každá zapojená škola bude v rámci výtvarné výchovy vytvářet výtvarné práce a 10 nejlepších prací 
odešle na adresu Spolek Prales dětem, Šámalova 107, Brno, 615 00. Tyto práce budou vyhodnoceny               
a nejlepší z nich veřejně vystaveny po dobu jednoho měsíce v expozici NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY 
PLANETY ZEMĚ v České Lípě v OC Banco ve výchovně-vzdělávací expozici. Nejlepších pět prací 
bude odměněno na závěr každého školního roku. Výstava výtvarných prací je přístupná veřejnosti              
a dalším školám. Všechny výtvarné práce budou veřejně představeny na internetu a draženy na zá-
chranu pralesa a tygrů. Veškeré výtvarné práce budou malovány a kresleny na recyklované výkresy. Na 
nerecyklovaném papíru práce žáků nepřijímáme.    

ZACHRAŇUJEME DEŠTNÝ PRALES A ČISTÍME OCEÁN – každoroční program

Každá zapojená partnerská škola získá etické kartičkové certifikáty ZACHRAŇ PRALES, které si bu-
dou moci děti, žáci i učitelé zakoupit a podpořit tak vykupování deštného pralesa za účelem rozšiřová-
ní dětské pralesní rezervace Green Life na Sumatře. Certifikáty jsou od 1  m² po 10  m² (1 m² = 9 kč). 
Celková rozloha zachráněného školního deštného pralesa bude ohodnocena prestižním certifikátem, 
který škola získá na konci každého školního roku. V současné době má rezervace Green Life rozlohu 
92.5 hektaru a výrazně se na její tvorbě podílejí dětí, žáci a studenti projektu NEPZ. Kartičkové certi-
fikáty budou každý rok nové. 



Druhým typem kartičkových certifikátů je VYČISTI OCEÁN. Školy získají čtyři typy certifikátů                
s vyobrazením druhů mořských zvířat, které ohrožuje znečištění oceánů plastovými odpadky nejvíce. 
Hodnota certifikátů je 25 kč – 50 kč – 75 kč – 100 kč. V rámci projektu Blue Life čistéme na Sumatře             
v souostroví Pulau Banyak pláže a podmořský svět a naplnění jednoho velkého jutového  pytle plasto-
vými odpadky vychází se všemi spojenými náklady na 25 kč. Tedy každý, kdo zakoupí takový certifikát, 
tak přímo podpoří čištění Indického oceánu. Celkový počet naplněných „školních“ pytlů plastovými 
odpadky bude zveřejněn na konci každého školního roku a bude ohodnocen prestižním certifikátem.   

MONITOROVACÍ PROGRAM OKO TYGRA 2017 – 2019 - ŠKOLNÍ FOTOPAST 

Každá partnerská škola se může stát přímou součástí monitorování ohrožených druhů zvířat ekosys-
tému Leuser na Sumatře se svojí partnerskou fotopastí UV595HD (3 800 kč). Školní parnerská foto-
past bude darována spolku Prales dětem, který ji umístí v rámci programu Oko tygra 2017 - 2019 na 
Sumatře. Po ukončení programu budou školy informovány o výsledcích a školní partnerská fotopast 
bude i nadále pokračovat v monitorování na Sumatře ve prospěch ochrany tygrů. Každého půl roku 
bude partnerská škola získávat data ze své fotopasti, bude je mít možnost zpracovávat a zveřejňovat na 
svém školním webu. Finální prací školy bude krátký školní film, který odešlou na e-mailovou adresu 
www.nepz.cz (nebo přes úschovnu) do konce března 2020. Film z fotopastí bude mít 4 – 7 minut a žáci 
(studenti) ho sami sestříhají (může být za asistence učitelů). Dvacet nejlepších filmů bude veřejně pro-
mítáno a představeno na školním filmovém festivalu OKO TYGRA 2020 v červnu 2020, kam budou 
zástupci všech zúčastněných škol pozváni. 
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UPOZORNĚNÍ – v případě odcizení fotopasti pytláky, jejího zničení nebo neopravitelné závady 
bude parterská škola vyrozuměna o takové události bez jakékoli náhrady škody. V případě neo-
pravitelné závady bude fotopast využita k výukovým nebo propagačním účelům, či jako imitace 
do terénu.
   

STRÁŽNĚ – MONITOROVACÍ PROGRAM OKO DIVOČINY 2019 – 2023 - FOTOPAST

Naprosto unikátním světovým programem pro partnerské školy je strážně – monitorovací program 
Oko divočiny 2019 - 2023 (dále SMPOD), který ve spolupráci se světovou organizací International 
Ranger Faderation (dále IRF) podporuje ochranu ohrožených druhů zvířat, potlačování pytláctví             
a činnost proti-pytláckých hlídek ve světě. Každá škola, která poskytne finanční podporu na partner-
skou školní fotopast (3 800 Kč) pro SMPOD, se zapojí do světové proti-pytlácké spolupráce a podpoří 
ochranu nejohroženějších druhů zvířat v divoké přírodě na Zemi. Každého půl roku bude partnerská 
škola získávat data ze své fotopasti, bude je mít možnost zpracovávat a zveřejňovat na svém školním 
webu. Finální prací školy bude krátký školní film, který odešlou na e-mailovou adresu www.nepz.cz 
(nebo přes úschovnu) do konce března 2024. Film z fotopastí bude mít 5 – 10 minut a žáci (studenti) 
ho sami sestříhají (může být za asistence učitelů). 

Dvacet nejlepších filmů bude veřejně promítáno a představeno na školním filmovém festivalu OKO 
DIVOČINY 2024 v červnu 2024, kam budou zástupci všech zúčastněných škol pozváni. 
Výsledkem 5ti leté spolupráce bude vytvoření unikátního mezinárodního vícejazyčného výchovně – 



Green Life Education 
Nejbohatší ekosystémy planety Země (NEPZ)

Green Life Education 
Hodějovice č.E 14, okr. Pelhřimov 393 01
IČ: 2655601, DIČ: CZ2655601

www.nepz.cz                 Telefon: +420  732 227 248               E-mail: nepz@nepz.cz

Green Life Education 
Nejbohatší ekosystémy planety Země (NEPZ)

vzdělávacího materiálu na podporu ochrany přírody a ohrožených druhů zvířat a programu pro školy 
v členských zemích IRF. 

* z každého strážně - monitorovacího programu Oko divočiny v dané zemi bude vytvořen další filmo-
vý díl pro projekt NEPZ a zároveň pro veřejnost v rámci propagace a získávání dalších sponzorů. 

* UPOZORNĚNÍ – v případě odcizení fotopasti pytláky, jejího zničení nebo neopravitelné závady 
bude parterská škola vyrozuměna o takové události bez jakékoli náhrady škody. V případě neopravi-
telné závady bude fotopast využita k výukovým nebo propagačním účelům, či jako imitace do terénu.

MATERIÁLY KE STAŽENÍ ZDARMA

Každá partnerská škola získá od projektu NEPZ nástěnné materiály v elektronické podobě na téma 
světových ekosystémů, jejich významu, ohrožení a ochrany. Materiály budou ke stažení na www.nepz.
cz 

Partnerské školy se mohou zapojit do těchto programů a získat tak speciální ohodnocení spolupráce:

• partnerský certifikát PARTNERSKÁ ŠKOLA NEPZ – zapojení 2x ročně do projektu NEPZ 
• partnerský certifikát BRONZOVÝ OCHRÁNCE ZEMĚ - zapojení 2x ročně do NEPZ         

+ 1 nástavbový program
• partnerský certifikát STŘÍBRNÝ OCHRÁNCE ZEMĚ - zapojení 2x ročně do NEPZ                

+ 2 nástavbové programy + 1 monitorovací program
• partnerský certifikát ZLATÝ OCHRÁNCE ZEMĚ – zapojení 2x ročně do NEPZ                                

+ 3 nástavbové programy (minimálně 1 monitorovací program)
• partnerský certifikát DIAMANTOVÝ OCHRÁNCE ZEMĚ – zapojení 2x ročně do NEPZ 

+ 4 nástavbové programy (dva monitorovací programy)

školy, které se zapojí do projektu NEPZ 1x ročně nezískají partnerský certifikát, ale mohou se zapojit 
do nástavbových programů a být součástí rozsáhlé enviromentální soutěže, kde již mají nárok na udě-
lení certifikátů v případě úspěšného umístění.

VÝZNAM PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE S NEPZ

Každá zapojená partnerská škola se stane součástí masivního vzdělávání a environmentální výchovy 
dětí a mládeže v České republice a na Slovensku. Největším významem spolupráce je ovšem přímé 
zapojení škol a jejich učitelů, žáků a studentů do reálné podpory proti-pytláckých aktivit, do záchrany 
kriticky ohrožených druhů zvířat na planetě Zemi a do aktivní spolupráce na mezinárodním výchov-
ně - vzdělávacím programu pro děti a mládež ve spoluopráci se spolkem Prales dětem a International 
Ranger Federation.  
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PŘÍLOHA 

TÉMATA PROGRAMU - NEPZ

MATEŘSKÉ ŠKOLKY (1. - 2. třída ZŠ)

• pohádka pro nejmenší – zvířátka dešného pralesa 
• pohádka pro nejmenší – zvířátka oceánu 
• pohádka pro nejmenší - zvířátka severského lesa  
• pohádka po nejmenší – poslední dinosauři 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY (3. - 9. třída ZŠ)

• příběh ochránců planety Země – projekt Green Life – deštný prales 
• příběh ochránců planety Země – projekt Blue Life – oceán  
• příběh ochránců planety Země – monitorovací program Oko tygra 

• seznamte se s ohroženými – tygr

• ekosystémy – Planeta Zvířat – komplexní pohled na Zemi  
• ekosystém – deštný prales 
• ekosystém – korálový útes 
• ekosystém – savana a monzunový les 
• ekosystém – sopky 
• ekosystém – lesy mírného pásu 
• ekosystém – ledovce 
• ekosystém – oceán 
• ekosystém – tropické mokřady 
• ekosystém -  mořská pobřeží 
• ekosystém – boreální jehličnaté lesy severu 

• poznáváme planetu – Aljaška 
• poznáváme planetu – Komodské ostrovy 
• poznáváme planetu – Západní Papua – souostroví Raja Ampat 
• poznáváme planetu – Alorské ostrovy 
• poznáváme planetu – Moluky 
• poznáváme planetu – Za zubry do Ruska
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PŘIPRAVUJEME

• příběh ochránců planety Země – projekt Green Life Slovensko – lesy mírného pásu 
• příběh ochránců planety Země – projekt Green Life Singkil - mokřady
• příběh ochránců planety Země – boj proti pytláctví a seznámení s činností IRF

• seznamte se s ohroženými - orangutan 
• seznamte se s ohroženými - mořské želvy 
• seznamte se s ohroženými – žraloci 
• seznamte se s ohroženými – kytovci 
• seznamte se s ohroženými – medvědi 
• seznamte se s ohroženými – zubři
• seznamte se s ohroženými – losi 
• seznamte se s ohroženými – varani komodští 
• seznamte se s ohroženými – bezobratlí živočichové oceánu – korýši a ostnokožci 
• seznamte se s ohroženými – bezobratlí živočichové oceánu – mlži, plži, hlavonožci 
• seznamte se s ohroženými – mořské ryby 
• seznamte se s ohroženými – hmyz 
• seznamte se s ohroženými – vrcholoví predátoři (tygři, medvědi a žraloci)
• seznamte se s ohroženými – mořští jedovatí živočichové
• seznamte se s ohroženými – přestaňme se bát – pavouci a hadi

• ekosystém – tundra 
• ekosystém – pouště a polopouště (Austrálie)

• poznáváme planetu – Island 
• poznáváme planetu – Austrálie – od severu k rudému středu
• poznáváme planetu – Za zubry do Ruska

STŘEDNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA (od září 2018)

• globální oteplování v souvislostech - odlesňování planety - hospodářské velkochovy, palma 
olejová, sója, těžba dřeva, papír, oteplování oceánů, zvyšování hladiny oceánů, odumírání 
korálových útesů...  

• znečištění oceánů – průmysl, znečištění z řek, plastový odpad
• obchodování s divokými druhy zvířat a částmi jejich těl (pytláctví, chovatelství, tradiční 

asijská medicína) 
• trofejové lovy (rozdíl mezi tradičními lovci, pytláky a trofejovými lovci)
• neudržitelný mořský průmyslový rybolov, konzumace mořských ryb v souvislostech
• život na Zemi – voda, vzduch, půda a zvířata
• život na Zemi – člověk a životní prostředí
• životní cesta – ochrana divoké přírody (projekty Green Life a Blue Life, IRF)
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Zuzana Koloušková 
ředitelka Green Life Education 

Milan Jeglík
předseda spolku Prales dětem

Green Life & Education 
Zuzana Koloušková

Hodějovice E 14, okr. Pelhřimov
IČ: 76662756, DIČ: CZ8752224228

www.pralesdetem.cz www.oceandetem.cz

   
LEKTOŘI NEPZ 

Projekt NEPZ je lektorován několika proškolenými týmy. Hlavními lektory jsou Milan Jeglík (předse-
da spolku Prales dětem - SPD) se Zuzanou Kolouškovou (ředitelka NEPZ, místopředseda SPD), kteří 
jsou zároveň autory všech natočených, vyfotografovaných a zpracovaných materiálů. 


