
 

 

 

 

 

 
PROJEKT EVVOLUCE neboli Environmentální výchova a průřezová témata na klíč 

ZVE UČITELE 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
NA SEMINÁŘ 5. 1. 2012 od 9 hod. 

V CEV Ochrany fauny ČR v Táboře, Farského 887 

OD 9:00 DO 10:45  U NÁS V KOCOURKOVĚ 
Vzdělávací období: 1. období 1. stupně 

Průřezová témata: Výchova demokratického občana; Environmentální výchova 

Anotace: V Kocourkově mají problém. Rádi by si zvelebili své slavné městečko, ale nemohou se shodnout, co je 

pro Kocourkov nejužitečnější a nejpotřebnější. Je- li to spíše nová pěší zóna, či snad moderní čistírna odpadních 

vod. Pomozte kocourkovským najít nejlepší způsob, jak chytře a ohleduplně řídit město. Seznámíme se s různými 

způsoby vlády a řízení společnosti od dob dávných až po dny současné, abychom si udělali jasno, jaké mají 

výhody a jaká skrývají úskalí. 

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 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.                                                   

 

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, Mgr. Bára Paulerová 
 
Na seminář je nutné se přihlásit zasláním následující závazné přihlášky poštou! 



 
 
 
 
 
 
 

Vyplněnou a razítkem potvrzenou přihlášku zasílejte poštou na adresu: 
CEV Ochrany fauny ČR, Farského 887, 390 02 Tábor  

Tel.: 731 / 738 225, E-mail: info@evvoluce.cz, www.evvoluce.cz 
Po doručení přihlášky bude do týdne zaslán potvrzovací e-mail na uvedenou e-mailovou adresu v přihlášce. 

V případě nepotvrzení účasti nejste na seminář přihlášeni. Kapacita semináře je omezena. 
 

Závazná přihláška zájemce o bezplatný seminář 

U nás v Kocourkově, Tady straším já, Noční oči 5. 1. 2012 V CEV Ochrany fauny ČR Tábor, Farského 887 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0072 
Název projektu: Environmentální výchova a průřezová témata na klíč 

Příjmení (titul)    

Jméno     

Kontaktní e-mail  

Adresa trvalého bydliště   

Nejvyšší dosažené vzdělání  

Současná pracovní pozice  

Kontaktní telefon  

Datum a místo narození   

Jakým způsobem využiji získané 
znalosti?  

 

Beru na vědomí, že kurz bude v jednom pracovním dni trvat 7 vyučovacích hodin a zavazuji se zúčastnit všech výukových hodin. 

Jsem seznámen s tím, že náklady (např. cestovné) …….. půjdou na vrub účastníka kurzu (resp. jeho zaměstnavatele). 

Souhlasím s využitím poskytnutých osobních dat a fotodokumentace výhradně pro účely realizace, hodnocení projektu a propagace. 

 

V...................................        dne     .................................            Podpis zájemce   ...................................................... 

Zaměstnavatel 

Název  

Adresa  

Statutární zástupce  

Potvrzujeme, že jmenovaného zaměstnance uvolníme z pracovního procesu tak, aby se mohl zúčastnit bez omezení všech výukových hodin 
kurzu v jednom pracovním dni. 

 

 

V...................................        dne     .................................  Podpis a razítko zaměstnavatele  ..........................................  


