
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 9:00 do 10:45 Příběh Evropy 
Vzdělávací období: 2. období 1. stupně 
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova 
Anotace: Budeme si vyprávět o tom, kdo to byla Európa a co to je Evropa. Poznáme, jak války a šarvátky 
ovlivňovaly život Evropanů po většinu historie a za co všechno může příroda. Ukážeme si, k čemu jsou 
dobré hranice, a k čemu naopak spojenectví evropských národů. Seznámíme se s dobou, kdy se rodilo 
současné uspořádání Evropy, a s tím, jak funguje Evropská unie dnes.  

Od 11:00 do 12:45 Ty a já 
Vzdělávací období: 1. období 1. stupně 
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova 
Anotace: Abychom rozuměli svému okolí, musíme nejdříve poznat sami sebe. Pojďme se více seznámit 
sami se sebou a poznat sebe navzájem. Poznejme své postoje a vztahy k druhým lidem i k problémům 
tykajících se našeho okolí a našeho vztahu k němu. Jací jsme, jací bychom chtěli být a jací být můžeme, se 
pokusíme odhalit v tomto balíčku.  

Od 12:45 do 13:30 Přestávka na oběd 
 
 

Od 13:30 do 15:15 Ahoj kamarádi, máme vás rádi 
Vzdělávací období: 2. období 1. stupně 
Průřezová témata: Mediální výchova, Environmentální výchova 
Anotace: Svět mediální zábavy je bezbřehý, pestrý a lákavý. Je téměř bezednou studnicí informací a 
užitečných odkazů. Snadno se ale může stát i bludištěm, ze kterého se obtížně navrací do reálného života. 
Tento labyrint navíc obsahuje mnoho nebezpečných zákoutí, kde neopatrnost může znamenat v krajním 
případě až reálné ohrožení zdraví.  

 

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. Kristina Zůbková 

PROGRAM SEMINÁŘE

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR ve spolupráci s  KrÚ Jihočeského kraje s 
Odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví 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  

 
   Místo konání: Krajský úřad Jihočeského kraje,  

       B. Němcové 49, České Budějovice 
       v zasedací místnosti OŠMT, č. dveří 325, ve 2. patře  

 

    Termín konání: 10. 2. 2011 od 9:00 do 15:15 hod. 
 

Parkování možné na hlídaném parkovišti úřadu, vjezd z ul. Generála Svobody (zadní trakt budovy).

LEKTOŘI 



 
 

Přihláška k účasti na semináři s názvem Příběh Evropy, Ty a já, Ahoj kamarádi, 
máme vás rádi 

dne 10. 2. 2011 od 9:00 hodin Krajský úřad Jihočeského kraje, B. Němcové 49, České Budějovice 
 

 
Příjmení:   

Křestní jméno:   

Název školy/  školského zařízení:   

Adresa školy/ školského zařízení:   

Telefon:   

E‐mail:   

10. 2. 2011 

Ano‐ ne 

Ano‐ ne 

Zúčastním se semináře: 

Příběh Evropy 9:00‐10:45: 

Ty a já 11:00‐12:45: 

Ahoj kamarádi 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


