
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Od 9:00 do 10:45 Příběh Evropy 
Vzdělávací období: 2. období 1. stupně 
Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských 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 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. 
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: 2. období 1. stupně 
Průřezová témata: 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. 

 
 
 
 
 

Mgr. Josef Makoč, RNDr. Lenka Barčiová, PhD. 
 

 

PROGRAM SEMINÁŘE

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR ve spolupráci s KÚ Plzeňského kraje zve 
v rámci projektu EVVOLUCE aneb Environmentální výchova a průřezová témata na klíč učitele   

1. stupně základních škol na seminář k výuce průřezových témat. 
 

  Místo konání: Krajský úřad Plzeňského kraje,  
    Škroupova 18 
    Plzeň 

 
   Termín konání: 24. 2. 2011 od 9:00 hodin           

LEKTOŘI 



 
 

Přihláška k účasti na semináři s názvem Příběh Evropy, Tady straším já, Noční oči 

dne 24. 2. 2011 od 9:00 hodin Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Plzeň-Jižní Předměstí 
 
 

Příjmení:   

Křestní jméno:   

Název školy/  školského zařízení:   

Adresa školy/ školského zařízení:   

Telefon:   

E‐mail:   

24. 2. 2011 

Ano‐ ne 

Ano‐ ne 

Zúčastním se semináře: 

Příběh Evropy 9:00‐10:45: 

Tady straším já 11:00‐12:45: 

Noční oči 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


