
 

 

 

 

 

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

učitele 2. stupně základních škol na seminář k výuce průřezových témat 
Místo konání: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice 

Termín konání: 26. 3. 2012 od 9:00 hodin 
 

Program semináře 
9:00- 10:45 Jiní, a přeci stejní 
Vzdělávací období: 1. období 2. stupně 
Průřezová témata: Environmentální výchova, Multikulturní 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?  
 
11:00- 12:45 Nabiti energií 
Vzdělávací období: 2. období 2. stupně 
Průřezová témata: Environmentální výchova 
Anotace: Energie je základ života, elektrická energie základ současné společnosti. Podíváme se na zdroje energie, její 
zásoby i spotřebu. Uvědomíme si, jak energie ovlivňuje náš životní styl a jak náš životní styl zasahuje do 
energetických toků v přírodě.  
 

12:45 - 13:30 - Přestávka na oběd 
 

13:30 do 15:15 Koukej, kudy šlapeš! 
Vzdělávací období: 2. stupeň ZŠ 
Průřezová témata: Environmentální výchova; Výchova demokratického občana 
Anotace: Výukový balíček pomáhá rozvíjet vztah žáků ke krajině, která se nachází v okolí jejich školy. Žáci se učí 
krajinu vnímat a chápat její historické proměny. Společně natočí krátký dokument o okolní krajině a vytvoří model 
ideální krajiny. Důraz je kladen na kreativitu a týmovou spolupráci. Práce na aktivitách směřuje k závěrečné výstavě 
žákovských prací.  
 
 
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. 
 
 
Lektorka: Gabriela Dobruská 
 
 
 
Na seminář je nutné se přihlásit zasláním 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 

Jiní, a přeci stejní, Nabiti energií, Koukej, kudy šlapeš! 26. 3. 2012 v Pardubickém kraji 

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 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  ..........................................  


