
 

 

 

 

 

 
Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR ve spolupráci s Královéhradeckým 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.                                        

Seminář se koná 29. 3. 2012 od 9:00 do 15:15 hod. 
v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 
Spojení z Terminálu je na zastávku Adalbertinum spoji: trolejbusy č. 2 + 6 a autobusy č. 5, 11, 15, 17. 

Program semináře 
Od 9:00 do 10:45 Cukr a bič 
Vzdělávací období: 2. období 2. stupně (8. a 9. třída) 
Průřezová témata: Environmentální výchova, Výchova demokratického občana 
Anotace: Za dobu své existence lidstvo objevilo mnoho způsobů, jak si vládnout. Ale na to, jaký je nejlepší způsob 
společenského zřízení, nikdy nepanoval jednotný názor. Výukový balíček představuje ty nejrozšířenější způsoby 
vládnutí, pro zamyšlení uvede méně známé příklady. 
Největší pozornost je věnována demokracii, její historii, přednostem a slabinám. Prostor ovšem dostanou názory 
společenských hnutí jako např. anarchismus, punk, hnutí skinheads, feminismus, hippies, Děti Země apod., ke kterým 
se dnešní mladá generace mnohdy hlásí, aniž by znala myšlenkové pozadí a společenské a historické souvislosti. 
 
Od 11:00 do 12:45 Ekovize 
Vzdělávací období: 2.období 2. stupně (8. a 9. třída) 
Průřezová témata: Environmentální výchova 
Anotace: Podíváme se na trendy ve světě ekologie, seznámíme se s technologiemi, vynálezy či životními styly, které 
by podle ekologicky smýšlejících vědců mohly „spasit svět“ nebo alespoň vyřešit lokální problémy. Některé novinky 
se běžně zavádí a vyvolávají vášnivé diskuze, jako např. geneticky modifikované potraviny. Jiné novinky, např. zelená 
architektura či elektromobily, mají budoucnost nejistou a některé většinou neznámé pojmy (např. freeganství, trash 
diving, guerilla gardening, cohousing, apod.) zůstanou spíše okrajovou záležitostí nadšenců. 

 
12:45 - 13:30 - Přestávka na oběd 
Od 13:30 do 15:15 Jiní, a přeci stejní 
Garant: Mgr. Kristina Zůbková 
Vzdělávací období: 1. období 2. stupně 
Průřezová témata: Environmentální výchova, Multikulturní výchova 
Předměty: Přírodopis, Zeměpis, Občanská výchova 
Anotace: V dnešní společnosti často žijí vedle sebe lidé patřící k různým etnickým, 
kulturním, náboženským a sociálním skupinám. V čem se liší a co mají společného lidé z různých společenských 
vrstev nebo koutů světa? Vnímají stejné věci podobně nebo se v jejich pohledu odráží kulturní, případně společenské 
rozdíly? Jak společnost, ve které vyrůstáme, formuje náš vztah k životnímu prostředí a pro které národy mají stromy 
duši?  
 
 
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 

Cukr a bič, Ekovize, Jiní, a přeci stejní 29. 3. 2012 v Hradci Králové 

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 výukových 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  ..........................................  


