Program stanovišť
1 Cenia: Trvale udržitelný rozvoj - infostánek, dílna
2 Stánek s medovými produkty a prezentace včelařského kroužku s výtvarnou dílničkou
3 Poznávací hra pro děti 1. stupně - Země, vesmír, příroda (od 15:00 do 17:00)
4 Jak funguje elektroautomobil a solární panel – praktické ukázky
5 Výzdoba látkových svačinových pytlíčků na ovoce, zeleninu - možnost vlastní výzdoby
6 Stolní hra s ekologickou tematikou
7 Ekohra na stanovištích
8 Sázení květin a bylinek do květináčků
9 Výroba ze zbytkových materiálů, kresba na látkové šaty – tvořivá dílna
10 Dílna na výrobu květů z barevných pet lahví
11 Fair & Bio: Workshop na téma potraviny a klima a prezentace fairtrade výrobků
12 Projížďka na koloběžce
13 GoodFood4All: Kvízy - problematika potravin, globálních souvislostí a dopadu pro planetu
14 Scavenger hunt - netradiční týmová hra s podtitulem „Chraňme přírodu a naši planetu“
15 Bezobalu: Workshop Zero Waste

16 Výroba domácího ekologického gelu na praní
17 Výroba ptačích budek z krabic od mléka
18 Arnika: Dílna k tématice odpadů a toxických látek

Doprovodný program venku
15:00 Zahájení akce – moderuje Jan Zadražil
15:05 Vystoupení školního sboru ZŠ Londýnská (Klára Hanychová)
15:30 Koncert: Jan P. Muchow, Bára Poláková, David Hlaváč a Šimon Havelka
16:50 L. A. – tanec (7.ročník)
17:15 Koncert: Moje řeč
18:15 Koncert: Ukulele Gang a hosté (Zuzana Richtermocová)
18:30 Koncert: JUMO (Jan Chaluš)

Doprovodný program uvnitř
15:00 Promítání spotů
16:10 Muzikál dětí z 1.B - O dvanácti měsíčkách
16:35 Vystoupení dětí ze 3.C
17:00 Divadlo Buřt: "vKRUHU: O zemi, oceánech a bytostech" a workshop didgeridoo
(pro děti do 11 let)
18:10 hARanTi na prknech, co znamenají svět: „Sen noci svatojánské"

Občerstvení
Frýdlovi a jejich tradiční trdelník…
Michal Hrubý a Milan Flutka (Krystal): teplá sekaná v housce, coleslaw salát, buřty na
pivu, tortilly s uzenou krutou a zeleninou, tortilly s avokádem, sladké muffiny,
skořicové loupáčky, pivo Matuška, domácí sirupy – výtěžek darován ZŠ Londýnská
S láskou Karel: burgery, palačinky, domácí limonády, pivo Lobeč
Fair & Bio: káva
Lenka Štohanzlová: sladké deserty - výtěžek darován ZŠ Londýnská

