
PROJEKT EVVOLUCE
ZVE UČITELE 1. STUPNĚ ZŠ NA SEMINÁŘ K TĚMTO VÝUKOVÝM PROGRAMŮM

POZVÁNKA
NA SEMINÁŘ

DOBRÉ RÁNO, NÍZKÁ LHOTO! 
(začátek 11:00)

Na pozadí práce redakčního týmu se děti poučí, jak 
formulovat své myšlenky. Uvědomí si, jak vznikají 
novinářské útvary, zamyslí se nad úlohou médií pro 
společenský a kulturní život regionu a také nad úlo-
hou novinářů při vytváření vztahu obyvatel ke kraji-
ně a její ochraně. 
Zapátrají také po historii regionálního tisku a rozhla-
sového či televizního vysílání. 

BABO RAĎ!
(začátek 9:00)

Dnešní doba si žádá hbité řešení problémů.
Životem lehčeji proplouvá ten, kdo ví co a jak dělat
v různých situacích a kdo si svůj názor a postoj umí 
obhájit.
Procvičte se žáky umění řešení problémů a rozhodo-
vání se v situacích všedních i nevšedních, ale vždy 
s tématikou vztahu člověka k životnímu prostředí.

K D Y :

K D E :

čtvrtek 17. března 2011 od 9.00 do 13.00 hod.

v Centru ekologické výchovy Ochrany fauny 
ČR  v Táboře, Farského 887

NÁPLŇ SEMINÁŘE:

Na semináři vám představíme výukové balíčky 
„Babo raď!“ a „Dobré ráno, Nízká Lhoto!“, kte-
ré zahrnují průřezová témata Mediální výchova, 
Osobnostní a sociální výchova a Environmentální 
výchova. 
Představené pracovní listy, prezentace a metodi-
ky budou zajímavé a přínosné pro všechny učitele 
1. stupně základních škol. 

Na závěr semináře obdrží zdarma zástupce každé školy po jednom balíčku 
Babo raď! a Dobré ráno, Nízká Lhoto! 

Seminář je bezplatný, malé občerstvení zajištěno. 
Každý účastník obdrží potvrzení o účasti.

 

l e k t o ř i :

Mgr. Josef Makoč, Mgr. Kristina Zůbková, 
Mgr. Bára Paulerová



Jméno a příjmení:

Adresa školy, email, telefon:

Jsem učitelem tříd a předmětů:

                      
Podpis:

Vyplněnou přihlášku zašlete písemně na adresu: 

 CEV v Táboře 
 Farského 887
 390 02, Tábor

nebo e-mailem na adresu: info@evvoluce.cz. 

Nebude-li přihláška do týdne potvrzena, kontaktujte nás, prosím, znovu. 

Přihláška na seminář konaný dne 17. března 2011 v CEV Tábor


