
  Jak se rodí BIO (Mgr. Jana Průšová, Bc. Lenka 
Bauerová - PRO-BIO LIGA)
Vydáme se po stopách českých biopotravin, poodhalíme jejich 
produkci i příležitosti koupě. Dotkneme se možností, kde všude, 
tedy v jakých předmětech, činnostech a aktivitách, se mohou 
žáci a studenti s biopotravinami a ekologickým zemědělstvím 
seznamovat. Jako podpůrný materiál nám poslouží publikace 
„Jak na ekologické zemědělství“. Zhruba čtvrtinu dílny bychom 
se s vámi rády podělily o naše zkušenosti se zaváděním biopo-
travin do školního stravování.

pro ZŠ a SŠ 

 Život ve středověku (Aleš Nový - o.s. Danar Mladá 
Vožice)
Prezentace historicko řemeslně vzdělávacího projektu pro děti 
i dospělé. Na základě pochopení principu vzniku mnoha produk-
tů potřebných pro každodenní život vede děti k uvědomění si 
nutnosti zachování přírodního bohatství. Jednotlivé prvky pro-
jektu lze velmi dobře využít pro EVVO ve škole i v mimoškolní 
činnosti. Příklad řemeslné dílny „brašnářství“ věnované práci 
s kůží - seznámení s materiálem a základními pomůckami, 
ukázka vybraných tradičních technik a postupů, výroba jedno-
duchých předmětů.
   pro ZŠ a SŠ

  Škola v pískovně, pískovna ve škole (Jiří Řehou-
nek - Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Josef 
Janošťák - Centrum ekologické a globální výchovy 
Cassiopeia)
Dílna zaměřená na využití opuštěných pískoven ve výuce pří-
rodovědných předmětů. Praktické návody, jak demonstrovat žá-
kům přírodní procesy související s pískem a pískovnami. Všichni 
účastníci obdrží zdarma stostránkový šanon Pískovny za hum-
ny. Určeno (nejen) pro předměty biologie, přírodopis, zeměpis, 
ekologie apod. 

pro ZŠ a SŠ

Doprovodný program:
Prodej knih, pomůcek a produktů ekoobchůdku
Prezentace organizací a projektů na panelech a stolečcích
Prezentace činnosti škol na panelech  
Občerstvení Bio a Fair Trade

 Komu chutná prales (Mgr. Eva Malířová, Bc. Tere-
za Kulhánková - Společnost pro Fair Trade, Brno):
Představení výukového programu z projektu „Svět v nákupním 
košíku“. Známé téma - tentokrát ve vztahu k našemu každo-
dennímu životu. Na příkladech produktů, jako je maso, káva, 
nábytek či hliníková plechovka, budeme hledat propojenost 
naší spotřeby s problémy životního prostředí a životy obyvatel 
deštných pralesů. Jako spotřebitelsky odpovědnější a tudíž eko-
logicky i sociálně příznivější alternativa je představen zejména 
systém FSC (certifikace dřeva), stručně také BIO a Fair Trade 
výrobky. 

pro 2. st. ZŠ a SŠ

 Coca-colonizace - O nadnárodních společnos-
tech (nejen) v rozvojových ze mích (Mgr. Eva Malířo-
vá, Bc. Tereza Kulhánková - Společnost pro Fair Tra-
de, Brno):
Představení výukového programu z projektu „Svět v nákupním 
košíku“. Na příkladu Coca-Coly se zamyslíme,  kdo všechno 
může být spojen s konečným produktem nadnárodní firmy, a za 
jakých podmínek se podílí na jeho výrobě. Seznámíme se nejen 
s charakteristikou a fungováním nadnárodních společností, ale 
také s konkrétními příklady jejich vlivu na člověka i přírodu (ne-
jen) v rozvojových zemích, a našimi možnostmi věci ovlivnit. 

pro 2. st. ZŠ a SŠ

 Prožitková pedagogika (PhDr. Jan Činčera, Ph.D. 
- Pedagogická fakulta TU Liberec)
Dílna se zaměřuje na základní pravidla pro práci se skupinou 
v metodice prožitkové pedagogiky. Účastníci se seznámí s po-
třebami skupiny v jejích jednotlivých vývojových fází a sestaví 
společně inventář aktivit, které je v nich vhodné používat. Ve 
druhé části bude stručně nastíněna metodika práce s hrou pod-
le Kolbova cyklu a naznačeny základní strategie pro práci s tzv. 
dobrodružnou vlnou.

pro ZŠ a SŠ

 Získávání finančních prostředků na činnosti v ob-
lasti EV (Mgr. Lenka Daňková, Václav Broukal - SSEV 
Pavučina)
Seminář bude zaměřen na možnosti získávání finančních pro-
středků na činnosti v oblasti environmentální výchovy na škole. 
Účastníci se zorientují v následujících oblastech: jaké instituce 
poskytují finance (ministerstva, kraje, obce, nadace a nadační 
fondy), jakým způsobem na ně dosáhnout (žádat o ně), dal-
ší možnosti financování (dary, sbírky, vlastní činnost). Dále si 
ujasní výhody a rizika jednotlivých možností.

pro ZŠ a SŠ

Pořádá Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
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VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965
E-mail: vlasim@csop.cz
www.csopvlasim.cz

Akci finančně podpořil Středočeský kraj a MŠMT ČR. 

4. – 5. listopadu 2008
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

od 8.00 do 16.00 hodin



Vážení ředitelé a učitelé, 
dovolujeme si Vás pozvat na VIII. Pedago gickou konferenci 
Středočeského kraje zaměřenou na environmentální vzdě-
lávání a výchovu, která proběhne 4. a 5. listopadu 2008 
v prostorách Podblanického ekocentra ČSOP ve Vlašimi. 
Úterý 4. listopadu bude určeno pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, 
středa 5. listopadu pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Konference pro-
bíhá v rámci celostátního projektu M.R.K.E.V. (Metodika 
a realizace komplexní ekolo gické výchovy) koordinovaný 
SSEV Pavučina a finančně ji podpořil Středočeský kraj 
a MŠMT ČR. Konference je akreditována u MŠMT. Účast-
níci, kteří absolvují celou konferenci, obdrží osvěd čení.

Jak se přihlásit

Přihlášky je třeba doručit do 17. 10. 2008 na adresu 
Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim nebo e-mai lem na 
petra.machackova@csop.cz. Elektronická verze přihlášky 
je ke stažení na www.csopvlasim.cz/evvo/konference. phpwww.csopvlasim.cz/evvo/konference. php. 
Přihlášeným zašleme podrobné instrukce e-mailem 
týden dopředu, pokud Vám instrukce nedojdou, prosíme 
kontaktujte nás! Instrukce budou též ke stažení na 
www.csopvlasim.czwww.csopvlasim.cz. 

Cena
200 Kč. Účastníci obdrží drobné občerstvení, informační 
a metodické materiály.

Doprava
Do Vlašimi jede spojení v 7.00 h. z Prahy – Roztyl s po-
hodlným přestupem v Benešově. Přihlášeným zašleme 
podrobné informace. Zároveň nabízíme koordinaci společ-
ného cestování autem – více v informacích přihlášeným.

Ubytování
Těm, kteří se chtějí účastnit obou dnů konference, nabí-
zíme ubytování v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim 
v desetilůžkových pokojích. Konferenční cena za ubytová-
ní: 50 Kč / ve spacáku; 100 Kč / v povlečení. Ubytování je 
nutno objednat předem, nejpozději do 24. 10.  2008.

Kontakt
Potřebujete-li cokoli upřesnit, kontaktujte Mgr. Petru Ma-
cháčkovou (tel.: 317 845 169, --965, e-mail petra.machac-
kova@csop.cz). Těšíme se na setkání na konferenci.

plyny (metan, CO2). Přitom bioodpad je jediným druhem od-
padů, který lze v domácích i školních podmínkách plně re-
cyklovat a znovu využít. Jak? Tím, že ho zkompostujeme. 
Dílna účastníky seznámí s možnostmi třídění bioodpadů ve 
školách se zaměřením na kompostování s využitím žížal (ver-
mikompostování), nebudou chybět ukázky aktivit na téma kom-
postování a zkušenosti škol s vermikompostováním. 

pro 1. st. ZŠ

 Jak se rodí BIO (Mgr. Jana Průšová, Bc. Lenka 
Bauerová - PRO-BIO LIGA)
Vydáme se po stopách českých biopotravin, poodhalíme jejich 
produkci i příležitosti koupě. Dotkneme se možností, kde všu-
de, tedy v jakých předmětech, činnostech a aktivitách, se mo-
hou děti s biopotravinami a ekologickým zemědělstvím sezna-
movat. Jako podpůrný materiál nám poslouží čerstvě vydaná 
publikace pro děti 3+ „S Biáčkem na ekostatku aneb jak se rodí 
BIO“. Zhruba v čtvrtině dílny bychom se s vámi rády podělily 
o naše zkušenosti se zaváděním biopotravin do školního stra-
vování.

pro MŠ a 1. st. ZŠ

  Lidé a zvířata - (Olina Ziglerová - CEV Ochrany 
fauny ČR, Votice)
Představení publikace „Jak se žije zvířatům s lidmi a lidem se 
zvířaty“. Prostřednictvím pracovních listů učitelé dostanou do 
rukou materiál, který jim pomůže podívat se spolu s žáky na 
různé aspekty chovu hospodářských zvířat, objevit proměnli-
vé role zvířat v odlišných kulturách, seznámit se s historický-
mi proměnami postavení domestikovaných zvířat i porovnat je 
s pěstováním plodin. Vztah lidí ke zvířatům mnohdy vypovídá 
daleko více o lidské společnosti, než o samotných zvířatech - ta 
se (přes nejrůznější šlechtitelské snahy) zdaleka tolik nemění. 
Zato lidé neúnavně přetvářejí své okolí, životní podmínky pro 
sebe i pro zvířata, a pak hledají odpovědi na otázky, zda-li je 
to tak dobře. 

pro ZŠ 

Volitelné dílny 5. 11. 2008 (2. st. ZŠ a SŠ)

 Simulační hry pomáhají při environmentální vý-
chově (Mgr. Jan Vrtiška - CEV Zvoneček, ZŠ Vrané n. 
Vlt.) 
V rámci dílny bude představena metoda využívající simulační 
hry jako prostředek pro snadnější pochopení vztahů a souvis-
lostí  ve světě kolem nás.  Několik her bude též představeno 
a dle časových možností i sehráno. Hry atraktivním a moder-
ním způsobem aktivují žáky a efektivním způsobem formují je-
jich znalosti i postoje. Účastníci si budou moci zkusit simulační 
hru sami vymyslet a také si odnesou tištěné materiály obsahu-
jící informace o hrách i o jejich zdrojích. 

pro MŠ

Program (platný po oba dny konference):
8:00 – 9:00  Prezence, občerstvení, prodej pu blikací
9:00 – 9:10  Slavnostní zahájení, představení lektorů 

a hostů 
9:10 – 9:20  Úvodní slovo hostů
9:20 – 9:50  Představení projektů a služeb pro školy ve 

Středočeském kraji
9:50 – 10:00  Přesun do místností s dílnami 
10:00 – 11:30  1. volitelná dílna
11:30 – 12:30  Přestávka na oběd, prodej publika cí 
12:30 – 14:00  2. volitelná dílna
14:00 – 14:10  Přestávka
14:10 – 15:40  3. volitelná dílna
15:45 – 16:00  Slavnostní ukončení, losování cen, předá-

ní osvědčení

Volitelné dílny 4. 11. 2008 (MŠ a 1. st. ZŠ)

 Co se skrývá za bludným kořenem - (Mgr. Jana 
Modrá - Silva Sacra, o.s.):
Seznámíme se s celoročním projektem pro mateřské školy „Co 
se skrývá za bludným kořenem“, který proběhl ve školkách v Li-
bereckém kraji. Děti při výletě ze školky zakoply o bludný kořen 
a ztratily se v lese. Při strastiplném hledání cesty domů potká-
vají spoustu zvířátek a jiných lesních bytostí, od kterých se učí, 
pomáhají jim a ony jim naopak pomáhají nalézt správnou cestu. 
Ke každému tématu jsou připraveny úkoly, hry a různé aktivity 
– některé si vyzkoušíme.  

pro MŠ

 Les v noci nespí (Jana Volková, Ing. Veronika Me-
lounková - CEV Ochrany fauny ČR, Votice):
Představení ekologického výukového programu pro MŠ a 1. tř. 
ZŠ. Povíme si o tom, že v noci na zahradě nebo v lese může-
me potkat spoustu tajemných návštěvníků. Jsou to zvířata, která 
většinu dne prospí a probouzí se teprve až po západu slunce. 

pro MŠ a 1. st. ZŠ

 Tvoříme pro radost z přírodních materiálů (Ludmi-
la Melková - Ekocentrum Kavyl):
Tvořivá dílna, ve které si budete moci vyzkoušet tvořit drobné 
ozdobné předměty, panenky z lýka, kytky ze šustí, zvířátka ze 
včelího vosku a další nápady především z přírodních materiálů. 

pro MŠ a ZŠ

 Kde je kompost, tam to žije! (Ing. Iva Maršíková - 
EKODOMOV, o.s.) 
Bioodpad tvoří více než 40 % komunálního odpadu. Po-
kud se bioodpad rozkládá ve skládce, vznikají toxické vý-
luhy a uvolňuje se nepříjemný zápach a s ním skleníkové 


