
 

 

 

 

 

 
PROJEKT EVVOLUCE neboli Environmentální výchova a průřezová témata na klíč 

ZVE UČITELE 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
NA SEMINÁŘ průřezových témat 7. 6. 2012 Od 9:00 – 11:00 hod 

V CEV Ochrany fauny ČR v Táboře, Farského 887 

 

 

 
9:00 – 11: 00 Hurá ven! 

 
 
Vzdělávací období:  1. období  1. stupně (1.-3. třída) 

Průřezová témata: Environmentální výchova 

Anotace: Většinu života tráví každý z nás uzavřený v nějaké krabici – domech, školách, autech... Venku v krajině 

trávíme méně a méně času. Jak se krajina změnila v průběhu let? Co všechno se dá ve volné krajině vnímat na vlastní 

kůži? Je možné, že dnešní děti vnímají výhled na nové obchodní centrum pozitivněji než na les? Je na tom vůbec něco 

v nepořádku?  

 

KDY:PLŇ SEMINÁŘE: 
Na semináři vám představíme výukové balíčky, 
které zahrnují průřezová témata Multikulturní 
Na závěr semináře obdrží zdarma zástupce každé školy výukový balíček Hurá ven! 
  
Seminář je bezplatný, malé občerstvení zajištěno. 
 
Každý účastník obdrží potvrzení o účasti. 

 

Lektoři: 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 

Hurá ven 7. 6. 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 2 vyučovací hodiny a zavazuji se zúčastnit všech výukových hodin. 

Jsem seznámen s tím, že náklady na (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  ..........................................  


