XVI. Středočeská
MRKVOVÁ konference
k environmentální výchově
Probíhá v rámci projektu M.R.K.E.V.
Metoda a Realizace Komplexní Ekologické Výchovy

9. listopadu 2016
Vodní dům Hulice
od 9.00 do 16.00 hodin

Pořádá Český svaz ochránců přírody Vlašim pod záštitou
hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery.

Akci finančně podpořil Středočeský kraj

VOLITELNÉ DÍLNY
A) Vodní dům – komentovaná prohlídka expozice
Mgr. Tereza Ptáčková, Vodní dům Hulice

Interaktivní expozice učí o vodě prostřednictvím neobvyklých
zážitků a zajímavých pozorování. Komentovaná prohlídka
bude zahrnovat i praktické ukázky aktivit, které jsou součástí
výukových programů.
			
Vhodné pro všechny účastníky

B) Včelí svět – komentovaná prohlídka expozice
Mgr. Jarmila Pavlicová, Včelí svět Hulice

Jedinečná expozice, která představuje zajímavým způsobem
život včelstva. Můžete se projít velkým včelím úlem s obřími
plástvemi, prohlédnout si anatomii včely, zahrát si kvíz ze života včel nebo naslouchat zvukům úlu.
			
Vhodné pro všechny účastníky

C) Tkaní z přírodnin
Mgr. Petra Skřivánková, Muzeum Říčany

Tvořivá dílna, kde si vyzkoušíte vytváření rámu a tkaní nejen s
přírodninami. 		
Pro MŠ a 1. st. ZŠ

D) Zahrada, která učí
Ing. Martin Kříž, Chaloupky o.p.s.

Školní zahrada jako místo pro výuku různých předmětů. Ukázka mezipředmětové výuky, jak zahradu vnímat všemi smysly.
		
Pro 1. a 2. st. ZŠ

E) Pojďte z lavic ven
Mgr. Jan Vrtiška, ZŠ Jílové u Prahy

Dílna představí některé terénní environmentální aktivity směřující k prožívání a poznávání přírody a jejich zákonitostí a nabídne je jako alternativu či doplnění klasické školní „lavicové“
výuky.
Pro 2. st. ZŠ a SŠ

F) Zelená pro život
Radka Hazuchová, Skutečně zdravá škola

Výukový program ukáže, čím nahradit nevhodné potraviny, jak
číst etikety nebo jak správně vypadá potravinový talíř.
Pro MŠ, 1. a 2.st. ZŠ

G) Kritické myšlení v energetice
Ing. Karel Srdečný, EkoWATT České Budějovice

Energetika jako důležité celospolečenské téma. Představení výukového programu, postaveného na metodách kritického myšlení.
				
Pro 2. st. ZŠ a SŠ

Přihlašovat se můžete na adrese:
jana.dufalova@csop.cz
nebo telefonicky 317 845 169, 739 320 698. Více info na:

www.podblanickeekocentrum.cz
www.vodni-dum.cz

