
materiálů jako inspirace i výtvarného prostředku.
Vhodné pro čitele MŠ i I. stupně ZŠ.

E. Renata Vailova, M.A. (Nadace Partnerství 
 / Partnerství o.p.s.): 
 Biopotraviny ve školní jídelně

Představení pilotních projektů v MŠ a ZŠ, informace 
o tom, co jsou biopotraviny, o jejich dostupnosti a reál-
ných možnostech využití při stravování v MŠ.
Vhodné pro učitele MŠ i I. stupně ZŠ.

F. Kateřina Černá (1. námořnická mateřská škola  
 Pohoda, Praha 5): 
 Podzimní uspávání broučků. 

Artefiletika je výchova uměním. Jejím úkolem je pomo-
ci dětem nalézt cestu ke světu kultury, krásna a příro-
dě. Děje se tak na základě výtvarných zážitků, které se 
děti snaží pojmenovat, uvědomit si je a podělit se o ně 
s ostatními, či si je naopak uchovat jen pro sebe. Na této 
dílně budeme společně uspávat broučky, budeme vnímat 
krásu podzimní přírody a budeme hledat cestu jeden 
k druhému. Budete potřebovat pohodlné oblečení a pár 
vylisovaných listů, které Vás zaujaly po cestě podzimní 
přírodou.
Vhodné zejména pro učitele MŠ.

G. RNDr. Helena Koblihová, Ludmila Melková (VOŠ  
 pedagogická, Svatý Jan pod Skalou): 
 Maminky a mláďata

Projekt ekologické výchovy „Maminky a mláďata“ přibli-
žuje rozmanitou vynalézavost rodičovské péče v říši zví-
řat. Pozoruhodná fakta z oblasti péče o potomstvo jsou 
využita jako inspirace ke hrám a pracovním činnostem. 
Příklady z rodinného života savců, ptáků i obojživelníků.
Vhodné pro učitele MŠ i I. stupně ZŠ.

Kontaktní adresa:
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



Vážení ředitelé a učitelé, 
dovolujeme si Vás pozvat na V. pedagogickou konfe-

renci Středočeského kraje zaměřenou na environmen-
tální vzdělávání a výchovu, která proběhne ve dnech 24. 
a 25. října 2005 v areálu Střediska ekologické výchovy hl. 
m. Prahy Toulcův dvůr. Konference probíhá v rámci celo-
státního projektu M.R.K.E.V.  (Metodika a realizace kom-
plexní ekologické výchovy) koordinovaný SSEV Pavučina 
a podpořený MŠMT ČR.

Konference je akreditována u MŠMT, účastníci obdrží 
osvědčení.

Program konference je rozdělen do dvou částí, první 
přednáškové, společné pro všechny účastníky, a druhé, 
probíhající formou pracovních dílen. První den konferen-
ce je určen pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ, druhý den 
pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ. Na konferenci bude k za-
koupení různá literatura a pomůcky k environmentální-
mu vzdělávání a výchově. 

Jak se přihlásit:
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 pozna-
menejte do přihlášky a tu doručte nejpozději do 15. října 
2005 na adresu Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim. 

V polední přestávce můžete dostat v jídelně Toulcova 
dvora oběd v hodnotě 70 Kč, zakoupit publikace či získat 
informační materiály. 

Účastnický poplatek činí 200 Kč, zahrnuje drobné ob-
čerstvení (nikoli oběd), informační a metodické materiály 
a bude vybírán při prezenci. 

Potřebujete-li cokoli upřesnit, prosíme, kontaktujte 
Mgr. Kateřinu Červenkovou (tel.: 317 845 169 nebo mo-
bil 777 800 461).

Těšíme se na setkání s Vámi.

Program konference 24. října 2005
zejména pro mateřské školy a první stupeň základních škol

8:00 – 9:00 prezence, občerstvení
9:00 – 9:10  slavnostní zahájení, představení lektorů   
  a hostů
9:10 – 9:20 prezentace projektu Středočeská   
  Mrkvička – Mgr. Petra Macháčková   
  (Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim)
9:20 – 9:30 prezentace aktivit středisek ekologické   
  výchovy  
9:30 – 9:45 prezentace projektu Biopotraviny do škol  
  –  Renata Vailová, M. A.  
  (Nadace Partnerství / Partnerství o.p.s.)
9:45 – 11:00 Hlavní přednáška: Respektovat    
  a být respektován - PhDr. Jana Nováčková,  
  CSc. a PhDr. Dobromila Nevolová   
  (Společnost pro mozkově kompatibilní   
  vzdělávání)
11:00 – 11:15 přestávka, občerstvení
11:15 – 12:15  prezentace MŠ 
11:15 – 12:15 prezentace 1. stupně 
12:15 – 13:00  oběd 
12:15 – 13:00 exkurze po Toulcově Dvoře
13:00 – 14:20 semináře – 1. kolo
14:25 – 15:45 semináře  – 2. kolo
15:45 – 16:00 Slavnostní ukončení, losování cen, předání  
  osvědčení

Nabídka seminářů (A – G)

A. Mgr. Kateřina Jančaříková (PdF  UK Praha):   
 Ekolístky

Nápady a inspirace jak kreativně učit ekologickou vý-
chovu. Jak uzpůsobit třídu a okolí školy. Motivace dětí. 
Spousta fotografií (promítání) i „živých“ exponátů
a zkušeností získaných během devatenáctileté praxe 
práce s dětmi.
Vhodné pro učitele MŠ i I. stupně ZŠ.

B. David Korda (Středisko ekologické výchovy 
 hl. m. Prahy Toulcův dvůr): 
 Krtek a kalhotky

Tuto pohádku o krtečkovi zná jistě každý. Na semináři 
si vyzkoušíte, jak vypadá len a co vše je nutné udělat, 
než vznikne látka. Ukážeme si a vyzkoušíme práci s tr-
dlicí, drchlenem a tkaní na destičce.
Vhodné pro učitele MŠ i I. stupně ZŠ.

C. Věra Malátková (Klub ochrany dravců a sov  
 při sdružení Děti Země, ZO ČSOP Podorlicko  
 Česká Třebová a Záchranná stanice Charlie),  
 Ing. Michal Kulík (Centrum pro děti a mládež  
 ČSOP): 
 Sovy a Bodlinka ve škole

Na semináři se seznámíte se dvěma projekty pro školy 
– Sovy do škol a Bodlinka. Uvidíte ukázku z výukových 
programů  pro děti, výukové materiály k programu, 
zjistíte, jak Vaše škola může spolupracovat se záchran-
nou stanicí pro zvířata např. při záchraně ježčích mlá-
ďat.  A nejen to. Na semináři se také setkáte se třemi 
živými sovami, které ve výukových programech lek-
torky hrají nezastupitelnou roli. Seznámíte se s výuko-
vými pomůckami na toto téma.
Vhodné zejména pro učitele I. stupně ZŠ.

D. Ing.  Jana Hálová (DDM Benešov), BcA. Dita  
 Hálová (absolventka Fakulty užitého umění  
 a designu UJEP v Ústí nad Labem), BcA. Petr  
 Ficaj (student Fakulty užitého umění   
 a designu UJEP v Ústí nad Labem): 
 Příroda – zdroj inspirace i materiálu 

Seminář bude sestávat ze tří částí. Prezentace deseti-
letého projektu Letních výtvarných soustředění v Jab-
lonné nad Vltavou DDM Benešov u Prahy. Součástí 
projektů je vnímání, vyjadřování kontinuity s přírodou, 
přírodními materiály. Fotografie, video a dokumentace
diplomové práce Stromy, hnízda prezentují cítění, em-
patii a reflexy přírody ve vztahu k současnému výtvar-
nému umění. Následná dílna přiblíží využití přírodních 


