
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 9:00 do 10:45 Abychom si rozuměli 

Vzdělávací období: 2. období 2. stupně 
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova 
Anotace: Popovídat si můžeme i beze slov a sdělit jednu informaci můžeme hned několika 
způsoby. Jak zaručit, že naše slova budou správně pochopena, a jak informace sdělovat i přijímat, 
se naučíme na příkladech s tématikou životního prostředí.  

 

 
Od 11:00 do 12:45 Na nákupech nejste sami 
Vzdělávací období: 1. období 2. stupně 
Průřezová témata: 
Anotace: Nakupování je nedílnou součástí našeho životního stylu. Seznámíme se s tím, čím vším 
se mohou lišit dva na první pohled stejné výrobky, a odhalíme význam označení BIO a Fair Trade. 
Zároveň si uvědomíme, co všechno můžeme naším výběrem při nákupu ovlivnit. 
 
 
 
 

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, Mgr. Kristina Zůbková 
 
 

PROGRAM SEMINÁŘE

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR ve spolupráci s KrÚ Kraje Vysočina      
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  

12. května 2011 od 9:00 do 12:45 hod. 

v budově B Krajského úřadu Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

           

LEKTOŘI 



  

 

Přihláška k účasti na semináři s názvem Abychom si rozuměli, Na nákupech nejste sami 

dne 12. 5. 2011 od 9:00 hodin Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 
 

Příjmení:   

Křestní jméno:   

Název školy/  školského zařízení:   

Adresa školy/ školského zařízení:   

Telefon:   

E‐mail:   

12. 5. 2011 

Ano‐ ne 

Zúčastním se semináře: 

Abychom si rozuměli 9:00‐10:45: 

Na nákupech nejste sami 11:00‐12:45:  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


