
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Od 9:00 do 10:45 Vzkaz v láhvi 
Vzdělávací období: 1. období 2. stupně 
Průřezová témata: Mediální výchova, environmentální výchova 
Anotace: Zamyslíme se nad tím, jak zcela běžnou věc, jakou je pití vody, ovlivňuje reklama. Zapátráme 
v historii po způsobech přepravování a přenášení vody a zaměříme se na fenomén dneška – PET láhev. V 
zápětí se z nás stanou mediální experti řešící zapeklité reklamní kampaně vztahující se k vodě. 
 

 

Od 11:00 do 12:45 Vpohodě 
Vzdělávací období: 2. období 2. stupně 
Průřezová témata: Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova 
Anotace: Osobní hygiena je běžnou součástí všedního dne. Péče o čistotu a klid duše je pro naše zdraví 
stejně důležitá, bohužel však už ne takovou samozřejmostí. V tomto balíčku budeme hledat cesty k 
dobrému vztahu k sobě samým, najdeme naše místo v přírodě a definujeme náš vztah k životnímu 
prostředí.  
 

Od 12:45 do 13:30 Přestávka na oběd 
 
 

Od 13:30 do 15:15 Doprava doleva 
Vzdělávací období: 2. období 2. stupně 
Průřezová témata: Environmentální výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
Anotace: Evropa je protkána hustou sítí dopravních komunikací usnadňující pohyb lidí a zboží. 
Prozkoumejme, jak silnice a železnice usnadňují, nebo naopak komplikují lidem, rostlinám a živočichům 
cestování. Zamyslíme se nad tím, jaké dopady má doprava na životní prostředí, a budeme pátrat po tom, jak 
my osobně můžeme přispět ke snížení jejího negativního vlivu na prostředí v naší obci. 
 

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. 

 
 
                        

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

PROGRAM SEMINÁŘE

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR ve spolupráci s Olomouckým krajem zve v rámci 
projektu EVVOLUCE aneb Environmentální výchova a průřezová témata na klíč učitele 2. stupně 

základních škol na seminář k výuce průřezových témat. 

  Místo konání: Krajský úřad Olomouckého kraje,  
Jeremenkova 14a, Olomouc 
kongresový sál, 2. nadzemní podlaží 
 

Termín konání: 16. 12. 2010 od 9:00 hod. 

LEKTOŘI 



 
 

Přihláška k účasti na semináři s názvem Vzkaz v láhvi, V pohodě, Doprava doleva 

dne 16. 12. 2010 od 9:00 hodin Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 14a, Olomouc 
 

Příjmení:   

Křestní jméno:   

Název školy/  školského zařízení:   

Adresa školy/ školského zařízení:   

Telefon:   

E‐mail:   

16. 12. 2010 

Ano‐ ne 

Ano‐ ne 

Zúčastním se semináře: 

Vzkaz v láhvi 9:00‐10:45: 

V pohodě 11:00‐12:45: 

Doprava doleva 13:30‐15:15:  Ano‐ ne 

 

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 nejpozději do tří pracovních dnů zaslán potvrzovací e-mail                      
na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. 

V případě nepotvrzení účasti, nejste na seminář přihlášeni a kontaktujte nás prosím na e-mailovou 
adresu info@evvoluce.cz nebo telefonicky 731 / 738 225  ještě jednou. 

Kapacita semináře je omezena. 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA


