Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR ve spolupráci s odborem životního prostředí,
zemědělství a lesnictví KÚ Jihočeského kraje zve v rámci projektu EVVOLUCE aneb
Environmentální výchova a průřezová témata na klíč učitele 1. stupně základních škol na seminář
k výuce průřezových témat. Seminář se koná
v pondělí 4. října 2010 od 9:00 do 15:15 hod.
v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje
B. Němcové 49, České Budějovice
v zasedací místnosti OŠMT, č. dveří 325, ve 2. patře budovy.
Parkování možné na hlídaném parkovišti úřadu, vjezd z ul. Generála Svobody (zadní trakt budovy).
PROGRAM SEMINÁŘE

Od 9:00 do 10:45 Noční oči
Vzdělávací období: 1. období 1. stupně
Průřezové téma: Environmentální výchova
Anotace: Den pomalu končí, slunce zapadá, stmívá se. Nastává čas, kdy se probouzejí tvorové, kteří
většinu dne prospí. Přiblížíme si tajemný noční život a zaposloucháme se do zvuků rušících noční klid.

Od 11:00 do 12:45 Tady straším já
Vzdělávací období: 2. období 1. stupně
Průřezová témata: Multikulturní výchova, Environmentální výchova
Anotace: Vydáme se na nebezpečnou cestu po světových pralesích, džunglích, tajgách a lužních lesích a
navštívíme jejich nadpřirozené obyvatele. Pochopitelně nás budou zajímat ta nejnebezpečnější strašidla,
démoni a nestvůry. Kromě toho, že se s nimi důvěrně seznámíme, dozvíme se ještě mnoho geografických a
přírodních zajímavostí z míst jejich výskytu.

12:45 - 13:30 - Přestávka na oběd
Od 13:30 do 15:15 Padouch nebo hrdina
Vzdělávací období: 2. období 1. stupně
Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Environmentální výchova
Anotace: Pravidla tu přece nejsou proto, aby se porušovala. Krádež vánočního stromku není hrdinstvím a
vypalování trávy na jaře je porušením hned několika zákonů České republiky. Práva, pravidla a povinnosti
nám mají pomáhat a chránit nás i naše okolí. Proč bychom je měli respektovat, kam vede jejich porušování
a mnohé další otázky si položíme právě v tomto balíčku.
Na závěr semináře obdrží zdarma zástupce každé školy po jednom z výše uvedených balíčků.
Seminář je bezplatný, malé občerstvení zajištěno. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti.
LEKTOŘI

Mgr. Josef Makoč, RNDr. Lenka Barčiová, PhD.,

PŘIHLÁŠKA

Přihláška k účasti na semináři Průřezová témata na klíč konaná dne 4. 10. 2010 od 9:00 hodin

Jméno:

Název školy/školského zařízení:

Telefon:

Emailová adresa:

Přihlášky zasílejte poštou na adresu:
CEV Ochrany fauny ČR
Farského 887, 390 02 Tábor
nebo elektronicky na e-mail: info@evvoluce.cz

Po přihlášení vám bude zaslán potvrzovací e-mail na vámi uvedenou e-mailovou adresu.
V případě nepotvrzení účasti nás prosím kontaktujte na výše uvedenou e-mailovou adresu ještě jednou.

