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Milí příznivci, milé příznivkyně NaZemi,

máme radost, dostali jsme se mezi 12 finalistů ceny Eduína za nejinovativnější počin ve
vzdělávání. Pokud byste pro nás chtěli hlasovat, můžete tak učinit do neděle 25. března.

Ráda bych vás také upozornila na již osmý ročník pikniku s názvem Férová snídaně, který
proběhne 12. května a můžete na něm podpořit pěstitele a pěstitelky. Zaregistrujte se a
přidejte na mapu snídajících také vaši obec či město!

Krásný první jarní den

Gabriela Štěpánková
NaZemi

Cena Eduína 2017: dostali
jsme se do finále

Máme radost. Naše publikace a web Lidé v
pohybu jsou mezi 12 finalisty (z 97
nominovaných projektů), kteří usilují o cenu za
nejinovativnější počin ve vzdělávání Eduína
2017.

Hlasovat můžete do 25. března i vy, a
to na www.eduina.cz. Děkujeme,
pokud se rozhodnete dát nám svůj
hlas.

Příručka a web Lidé v pohybu  přináší
pedagogům a pedagožkám metodickou
podporu, jak pracovat s kontroverzními tématy,

Tip na film: Rebelská střední

Již zítra, ve středu 21. března, bude Jeden
svět Brno promítat film Berlin Rebel High
School o vcelku netradiční škole v Berlíně. Film
ukazuje, jak může fungovat nehierarchicky
řízená škola, sebeřízené učení a otevírá otázku
o (ne)smyslu státních zkoušek, které do velké
míry určují, jak a co školy učí. Po filmu můžete
o netradičním vzdělávání debatovat s naší
kolegyní Kristýnou Hrubanovou.

Promítej. Informuj
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přičemž jako stěžejní téma volí stále aktuální
témata uprchlictví a migrace. Skrze tato
konkrétní témata si klade za cíl ilustrovat
možné způsoby práce s kontroverzními tématy
obecně.

I letos se můžete těšit na
piknik na podporu pěstitelů

Největší piknik na podporu fairtradových a
lokálních pěstitelů a pěstitelek – Férová
snídaně – je opět tu. Na Světový den pro fair
trade, v sobotu 12. května, proběhne jeho již
osmý ročník. Přidejte se k nám a přijďte
vyjádřit svůj zájem o pěstitele a pěstitelky,
jejichž plodiny se dostávají na náš stůl.

Přihlásit se můžete i jako organizátor či
organizátorka a uspořádat snídani ve vašem
městě či obci. Více informací najdete zde.

Fairtradové čokolády s 30%
slevou

Pokud stejně jako my máte rádi fairtradové
čokolády Seed and Bean, tak možná využijete
momentální (do konce dubna) 30% slevu na
dvě z nich: mléčnou s příchutí Caffé Mocha a
hořkou s citronem a kardamonem.  Všechny
čokolády najdete v e-shopu zde.

Nákupem v našem fairtradovém obchodě
podporujete nejen pěstitele a pěstitelky v
zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky, ale i
naši činnost v oblasti globálního vzdělávání či
hájení pracovních podmínek ve světě.

Využijte naše volně přístupné dokumenty a
promítejte třeba ve škole, knihovně či kavárně.
Pro kamarády, známé i neznámé ve svém
městě. Najdete je online na
www.nazemi.cz/reportaze. Zabývají se
podmínkami výroby našeho oblečení nebo bot,
pěstováním kávy, banánů či klimatickou
změnou.

Natáčeli jsme pro Občanské
noviny

Kolegové Stanislav a Adam natáčeli pro
Českou televizi jeden díl pořadu Občanské
noviny o tom, jak se jim podařilo
zdokumentovat výrobu bot v indické Agře. Ve
vysílání se objeví v dubnu, sledujete facebook
NaZemi,  dáme vám vědět přesné datum.

Letní akademie Hejbej

Léto, zážitky, diskuze, hry, média, konflikty a
vládnutí, klimatická změna. Přihlaste se na
Letní akademii Hejbej. Pro účastníky 17 až
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22 let. Více najdete na www.hejbej.cz nebo na
facebooku.

Jsme na Facebooku - buďte tam s námi! Přidejte se k nám na stránkách:

NAZEMI | OBUJ SE DO TOHO | PODPORUJI FAIR TRADE |  UŠILI TO NA NÁS! 
FAIRTRADOVÁ MĚSTA

Sledujte nás na Twitteru.

Přihlaste si i náš Zpravodaj pro pedagogy a pedagožky či Zpravodaj
Obchodu NaZemi.

Sledujete naše úspěchy a fandíte naší práci? Podpořte nás nákupem v
našem fairtradovém obchodě!

Přeposlali vám tento newsletter známí a chcete jej  dostávat sami? Zaregistrujte se na webových
stránkách www.nazemi.cz nebo napište na info@nazemi.cz.

Pokud už Newsletter NaZemi nechcete nikdy dostat, odhlaste se z adresáře NaZemi.

NaZemi, www.nazemi.cz, e-mail: info@nazemi.cz
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