
 

 

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim 

 

pod záštitou pana Ing. Petra Bendla,  

hejtmana Středočeského kraje 

 

 

IV. pedagogická konference 

Středočeského kraje 

 

 

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO ŽIVOT 

 

 

úterý 19. října 2004 

(1. den konference) 

pro pedagogy mateřských škol 
 

 

 

Areál Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Mendelova 131, 256 01 Benešov 

od 9.00 do 16.00 hodin. 

 

Konference je podpořena 

Středočeským krajem, Ministerstvem životního prostředí ČR  

a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

 

 

 
Kontaktní adresa: 

Podblanické ekocentrum ČSOP 
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim 

Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 
E-mail: vlasim@csop.cz 

 

 

 

 



Vážení pedagogové mateřských škol,  
 

dovolujeme si Vás pozvat na IV. pedagogickou konferenci Středočeského kraje (1. den), která proběhne 

v úterý 19. října 2004 v areálu VOŠ a SZeŠ v Benešově. 

 

V letošním roce jsme pro Vás opět připravili celou řadu námětů na realizaci ekologické (environmentální) 

výchovy v mateřských školách, zařadili jsme ale i témata obecná, přesahující ekologickou výchovu. Pozvali 

jsme zajímavé přednášející a lektory pracovních dílen, a to přímo z mateřských škol, ze středisek ekologické 

výchovy či akademické půdy. I vy sami jste srdečně zváni k aktivní účasti na konferenci, a to formou 

prezentace činnosti prostřednictvím panelů nebo spoluutváření pracovní dílny Burza nápadů. Podrobnosti 

najdete níže.   

Program konference je rozdělen do dvou částí, první přednáškové, společné pro všechny účastníky, a druhé, 

probíhající formou pracovních dílen. Z uvedených pracovních dílen si, prosíme, vyberte dvě, které Vás 

zaujmou, a navíc jednu náhradní pro případ, že by některá z vybraných byla již obsazena, vše poznamenejte do 

přihlášky a tu doručte nejpozději do 5. října 2004 na adresu Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim.  

V polední přestávce můžete dostat ve školní jídelně oběd v hodnotě 55,- Kč, zakoupit publikace či získat 

informační materiály. 

Účastnický poplatek činí 200,- Kč, zahrnuje drobné občerstvení (nikoli oběd), informační a metodické 

materiály a bude vybírán při prezenci.  

Potřebujete-li cokoli upřesnit, prosíme, kontaktujte Mgr. Lenku Daňkovou, ředitelku konference (tel.: 

721 133 108), nebo Mgr. Kateřinu Červenkovou (tel.: 777 800 461). 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

 

 

PROGRAM KONFERENCE 
 

8:00 – 9:00  Prezence, občerstvení 

9:00 – 9:15  Slavnostní zahájení, představení hostů, lektorů 

9:15 – 10:00  PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. (PedF UK Praha): Aspekty školního klimatu (stabilní 

sociální ovzduší, vzájemné vztahy, pozitivní klima apod.) 

10:00 – 10:30  Marcela Černá (MŠ Hulice): Ekologická výchova v MŠ Hulice ve školním roce 

2004/2005 (proces sestavování, témata a náplň jednotlivých měsíců apod.) 

10:30 – 11:00  Přestávka, občerstvení  

11:00 – 12:45  Pracovní dílny I. (praktické ukázky, náměty, metodické aktivity, pomůcky apod.) 

12:45 – 13:30  Oběd 

13:30 – 15:15   Pracovní dílny II. (praktické ukázky, náměty, metodické aktivity, pomůcky apod.) 

15:15 – 15:30  Přestávka (k přesunům)  

15:30 – 16:00  Slavnostní zakončení 1. dne, losování o zajímavé ceny 

 

 

NABÍDKA PRACOVNÍCH DÍLEN (A – E) 
 

A) Ing. Jana Dufalová (Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim): Burza nápadů – pracovní dílna přinese řadu 

námětů na drobné aktivity, které lze v předškolní výchově využít. Část aktivit připraví lektorky, část je na Vás, 

účastnících pracovní dílny. Vaším úkolem je připravit si jednu aktivitu (hru, písničku nebo básničku s cvičením 

apod.), která se Vám v předškolní výchově osvědčila, a představit ji nebo předvést ostatním účastníkům. Máte 

možnost nejen nenásilnou formou prezentovat Vaši MŠ, ale získat osvědčené nápady pro svoji práci. Časová 

dotace pro jednu aktivitu je max. 10 minut. Uvítáme, vezmete-li s sebou písemný popis k uveřejnění ve 

Sborníku z konference. 

  



B) Petra Razáková, Helena Jirásková (Středisko ekologické výchovy Javory Černuc): Ptačí zima – lektorky 

SEV Javory představí dva osvědčené výukové programy, jejichž prostřednictvím přibližují dětem předškolního 

věku děje v přírodě. Výukový program Ptačí zima nabídne náměty, jak seznámit děti se základními potřebami 

lidí a zvířat, jak rozlišovat zvířata dle druhů potravy a přibližovat chování zvířat v zimním období. Druhý 

program Stromečku domečku, kdo v tobě bydlí? nabídne, jak hravou formou odpovědět na otázku, proč 

potřebujeme stromy k životu, jak stromy rostou a která zvířátka je využívají jako své obydlí. 

    

C) Jana Boumová (MŠ Sokoleč): Pajďuláci, strašidláci a figurky z přírody – lektorka si pro Vás připravila 

ukázky výrobků z přírodního, odpadového a dalšího lehce dostupného materiálu tématicky zaměřené na tolik 

oblíbené postavičky. Část z nich si sami vyrobíte, zároveň získáte řadu námětů pro motorickou práci s dětmi. 

Lektorka čerpá z vlastních bohatých zkušeností v oblasti předškolní výchovy. 

  

D) Bc. Lenka Hronešová (Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, pracoviště Hradec Králové): Jak 

věci vznikají a zanikají – pracovní dílna přináší náměty, jak děti seznámit se základními materiály kolem nás 

(papírem, plastem apod.) a surovinami, ze kterých se vyrábějí, co se s nimi děje dál, když se stanou „odpadem“ 

(třídění odpadů, jejich další využití). Pracovní dílna zahrnuje ukázku ruční výroby papíru a práci 

s recyklovaným materiálem. 

 

E) Mgr. Kateřina Červenková, Jan Urban (Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim): Na návštěvě u krtka – 

pracovní dílna Vám nabídne metody a formy práce, kterými lze dětem představit a vzbudit jejich zájem o 

nepříliš atraktivní, ale přesto velmi významné prostředí – půdu a život v ní. Východiskem pro pracovní dílnu je 

mnoha lety prověřený výukový program.   
 

 

Pečlivě vyplněnou přihlášku, prosíme, doručte nejpozději do 5. října 2004 na adresu Podblanického 

ekocentra ČSOP Vlašim, počet míst je omezen. Pro další zájemce si přihlášku, prosíme, přikopírujte. 
 

 

 

Přihláška na IV. pedagogickou konferenci Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život, Benešov 
19. října 2004 (pro pedagogy mateřských škol) 

Pro další zájemce si přihlášku, prosíme, přikopírujte. 

 
Škola (instituce): .......................................................................................................................................................... 

 

Adresa:.......................................................................................................................................................................... 
 
Jméno účastníka: ........................................................................................................................................................ 
 
Mám zájem o pracovní dílny (zaškrtněte, prosíme, nejvýše dvě):  A   B   C   D   E 
 
Náhradní pracovní dílna:  A   B   C   D   E 
 
Mám zájem o oběd ve školní jídelně v hodnotě 55,- Kč (zaškrtněte): ANO - NE 
 
Budu prezentovat školu prostřednictvím panelu o rozměrech 50 cm x 100 cm: ANO - NE 
 
Podpis: ...................................................... 
 

Přihlášku, prosíme, doručte nejpozději do 5. října 2004 na adresu Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264,  

258 01 Vlašim. 
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Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim 

 

pod záštitou pana Ing. Petra Bendla,  

hejtmana Středočeského kraje 

 

 

IV. pedagogická konference 

Středočeského kraje 

  

 

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO ŽIVOT 

 

 

středa 20. října 2004 

(2. den konference) 

pro pedagogy základních a středních škol a učilišť  

 

 

 

Areál Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Mendelova 131, 256 01 Benešov 

od 9.00 do 16.00 hodin. 

 

 

Konference je podpořena 

Středočeským krajem, Ministerstvem životního prostředí ČR 

a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

 

 

 
Kontaktní adresa: 

Podblanické ekocentrum ČSOP 
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim 

Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 
E-mail: vlasim@csop.cz 

 

 

 

 



Vážení ředitelé a učitelé základních a středních škol a učilišť,  
 

dovolujeme si Vás pozvat na IV. pedagogickou konferenci Středočeského kraje (2. den), která proběhne 

ve středu 20. října 2004 v areálu VOŠ a SZeŠ v Benešově. 

 

Hlavním tématem konference je stejně jako v minulých letech environmentální (ekologické) vzdělávání, 

výchova a osvěta (EVVO) na základních a středních školách, zařadili jsme ale i témata obecná, přesahující 

problematiku EVVO. Pozvali jsme zajímavé přednášející a lektory pracovních dílen, a to přímo ze škol i ze 

středisek ekologické výchovy. I vy sami jste srdečně zváni k aktivní účasti na konferenci formou prezentace 

činnosti školy na panelech. Požadavek je třeba uvést v přihlášce.    

Program konference je rozdělen do dvou částí, první přednáškové, společné pro všechny účastníky, a 

druhé, probíhající formou pracovních dílen. Z uvedených pracovních dílen si, prosíme, vyberte dvě, které 

Vás zaujmou, a navíc jednu náhradní pro případ, že by některá z vybraných byla již obsazena, vše 

poznamenejte do přihlášky a tu doručte nejpozději do 5. října 2004 na adresu Podblanického ekocentra 

ČSOP Vlašim.  

V polední přestávce můžete dostat ve školní jídelně oběd v hodnotě 55,- Kč, zakoupit publikace či získat 

informační materiály. 

Účastnický poplatek činí 200,- Kč, zahrnuje drobné občerstvení (nikoli oběd), informační a metodické 

materiály a bude vybírán při prezenci.  

Potřebujete-li cokoli upřesnit, prosíme, kontaktujte Mgr. Lenku Daňkovou, ředitelku konference (tel.: 

721 133 108), nebo Mgr. Kateřinu Červenkovou (tel.: 777 800 461). 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

 

 

PROGRAM KONFERENCE 
 

8:00 – 9:00  Prezence, občerstvení 

9:00 – 9:15  Slavnostní zahájení, představení hostů, lektorů 

9:15 – 10:00  RNDr. Jiří Kulich (Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Horní Maršov): Co 

se událo v ekologické výchově za poslední dva roky (Akční plán 2004 – 2006, nový 

školský zákon, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání apod.)  

10:00 – 10:45  RNDr. Dáša Zouharová (ZŠ Podomí): Jak sestavit program EVVO na škole a získat 

trvalou podporu (proč není dobré podcenit proces výběru koordinátora EVVO, cesty 

koordinátora k získání morální a finanční podpory vedení školy, proces sestavování 

programu EVVO ve škole – spolupráce s kolegy, ekologizace života školy, místní 

Agenda 21) 

10:45 – 11:15  Přestávka, občerstvení 

11:15 – 13:00  Pracovní dílny I. (praktické ukázky, náměty, metodické aktivity, pomůcky apod.) 

13:00 – 13:45  Oběd 

13:45 – 15:30   Pracovní dílny II. (praktické ukázky, náměty, metodické aktivity, pomůcky apod.) 

15:30 – 15:45  Přestávka (k přesunům)  

15:45 – 16:00  Slavnostní zakončení 2. dne, losování o zajímavé ceny 

 

 

NABÍDKA PRACOVNÍCH DÍLEN (A – F) 
 

A) RNDr. Dáša Zouharová (ZŠ Podomí): EVVO v ZŠ prof. Ervína Černého – Křetínského 

v Podomí, ověřené metody a formy práce – základními tématy pracovní dílny jsou: 1) čtení v krajině 

regionu a následná aplikace paměti krajiny do výchovně vzdělávacího procesu (ekologické praktikum, 

přírodopis, dějepis, výtvarná výchova, literatura aj.); 2) přírodní učebna – využití školního políčka 

v rozmanitých předmětech; 3) přírodovědný klub Mraveniště (metodika spolupráce studentů SŠ se žáky 



ZŠ a studenty nižších gymnázií). Lektorka čerpá ze svých bohatých zkušeností s realizací EVVO a funkce 

zástupkyně ředitele ZŠ Podomí. 

Vhodné pro ZŠ i SŠ. 
 

B) Mgr. Jana Feřteková (ZŠ Jankov): Čtením a psaním ke kritickému myšlení – požadavky na 

současné žáky a studenty neustále stoupají, zejm. v oblasti samostatného úsudku, vlastního názoru, 

komunikaci. Pomoci může i uvedený program, s některými jeho technikami se seznámíte v rámci této 

pracovní dílny. Např. čtení s předvídáním, poslední slovo patří mně, volné psaní. Využití je možné na 

všech vzdělávacích stupních a ve všech vyučovacích předmětech.   

Vhodné pro ZŠ i SŠ. 
 

C) Mgr. Blanka Toušková (Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina): Učíme jinak – pracovní 

dílna přináší praktické ukázky aktivit, metod a forem práce v některých vyučovacích předmětech na 

prvním stupni ZŠ (zejm. přírodovědě, vlastivědě, ale také českém jazyce a matematice). Lektorka se 

zaměřuje na komunikaci mezi žáky a učitelem, na spolupráci ve skupinách apod. a čerpá ze svých 

mnohaletých zkušeností učitelky na ZŠ.  

Vhodné pro I. stupeň ZŠ. 
 

D) Mgr. Kateřina Červenková, Jan Urban (Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim): Vydra a její 

sousedé – pracovní dílna představí možnosti, jak přiblížit dětem život vydry i dalších obyvatel vod a 

přispět tak k lepšímu soužití člověka s touto ohroženou a často nenáviděnou šelmou. Vyzkoušíte si některé 

aktivity z programu, připraveny jsou i ukázky pracovních listů. 

Vhodné pro I. stupeň ZŠ. 

 

E) Mgr. Veronika Svobodová (Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, pracoviště Litoměřice): 

Je jen jedna Země – pracovní dílna je praktickou ukázkou, jak zpřístupnit téma globálních problémů 

žákům a studentům. Z obsahu: lokální versus globální problémy lidstva, sociální kořeny globálních 

problémů, nejznámější a nejvýznamnější globální problémy. Dílna je vedena formou diskuzí a herních 

aktivit. 

Vhodné pro II. stupeň ZŠ a SŠ. 
 

F) Bc. Karel Straka (Ekocentrum Podhoubí, Praha): Neklamou mě reklamou – pracovní dílna přináší 

náměty, jak prezentovat toto aktuální téma žákům a studentům. Je zaměřena na způsoby, kterými zasahuje 

reklama do našich životů a jak to my sami můžeme ovlivnit, na strukturu a vliv reklamy, možná se vžijete 

i do role reklamních tvůrců.  

Vhodné pro II. stupeň ZŠ a SŠ. 

 
 

Pečlivě vyplněnou přihlášku, prosíme, doručte nejpozději do 5. října 2004 na adresu Podblanického 

ekocentra ČSOP Vlašim, počet míst je omezen. Pro další zájemce si přihlášku, prosíme, přikopírujte. 
 

 

Přihláška na IV. pedagogickou konferenci Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život, Benešov 
20. října 2004 (pro pedagogy základních a středních škol a učilišť) 

Pro další zájemce si přihlášku, prosíme, přikopírujte. 

 
Škola (instituce): .......................................................................................................................................................... 

 

Adresa:..........................................................................................................................................................................  
 
Jméno účastníka: ........................................................................................................................................................ 
 



Mám zájem o pracovní dílny (zaškrtněte, prosíme, nejvýše dvě):  A   B   C   D   E   F 
 
Náhradní pracovní dílna:  A   B   C   D   E   F 
 
Mám zájem o oběd ve školní jídelně v hodnotě 55,- Kč (zaškrtněte): ANO - NE 
 
Budu prezentovat školu prostřednictvím panelu o rozměrech 50 cm x 100 cm: ANO - NE 
 
Podpis: ...................................................... 
 

Přihlášku, prosíme, doručte nejpozději do 5. října 2004 na adresu Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264,  

258 01 Vlašim. 

 

 

 

 Podblanické ekocentrum ČSOP 

 Pláteníkova 264 

                                                          Vlašim 

 258 01 


