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Vážení uči telé ,  

dovolujeme si  Vás pozvat  na  XI .  Pedagogickou 

konferenci  Středočeského kraje  zaměřenou na 

environmentá lní  vzdě lávání a výchovu,  která 

proběhne 2.  l is topadu 2011 v prostorách 

Podblanického ekocentra ČSOP ve Vlašimi.  Úterý  

2 .  l is topadu  bude   určeno  pro  MŠ  a  1 .  stupeň  

ZŠ,  st ředa  3 .  l is topadu pro 2.  stupeň ZŠ a SŠ. 

Konference probíhá  v  rámci   celostátního  

projektu  M.R.K.E.V. (Metodika a real izace 

komplexní  ekologické výchovy)  koordinovan ého  

SSEV  Pavučina .  Konference je  akredi tována u  

MŠMT. Účastníci ,  kteří  absolvuj í  celou konferenci ,  

obdrží  po jej ím skončení osvědčení .   

Konferenc i  spoluf inancuje Evropský soc iáln í fond 

(ESF) a s tátní  rozpočet ČR  v rámci  Operačního 

programu Vzdělávání  pro konkurencescho pnost.  
 

Jak se přihlásit 
 

Přihlášky  je  třeba  doručit  do  15. 10. 2011  na  adresu 

Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim, nebo e-mailem na 

jana.dufalova@csop.cz. Elektronická  verze  přihlášky je ke 

stažení  na  www.csopvlasim.cz Přijetí přihlášky obratem 

potvrdíme. Přihlášeným   zašleme   podrobné   instrukce   e-

mailem týden dopředu,  pokud Vám instrukce nedojdou, 

prosíme kontaktujte  nás!  Instrukce  budou  též  ke  

stažení  na www.csopvlasim.cz. 
 
 

Doprava 

Do Vlašimi jede přímý spoj v 6 :25 h. z Prahy – Roztyl.   

Přihlášeným  zašleme podrobné informace. Zároveň nabízíme 

koordinaci společného cestování autem.  
 

Ubytování 

V  prřípadě potřeby, nabízíme ubytování v Podblanickém 

ekocentru ČSOP Vlašim. Ubytování je nutno objednat předem, 

nejpozději do 25. 10. 2010. 

 
Kontakt 

Potřebujete-li  cokoli  upřesnit,  kontaktujte Ing. Janu Dufalovou (tel.: 

317 845 169, e-mail jana.dufalova@csop.cz). Těšíme se na 

setkání na konferenci. 

Program konference: 
08:00 – 09:00 Prezence, občerstvení, prodej publikací 

09:00 – 09:15 Slavnostní  zahájení,  představení  lektorů 

a hostů 

09:15 – 09:30 Úvodní slovo hostů 

09:30 – 10:00 Představení projektů a služeb pro školy ve 

Středočeském kraji 

10:00 – 10:15 Přestávka na občerstvení 

10:15 – 11:45 1. volitelná dílna 

11:45 – 12:30 Přestávka na oběd, prodej publikací 

12:30 – 14:00 2. volitelná dílna 

14:00 – 14:15 Přestávka 

14:15 – 15:45 3. volitelná dílna 

15:45 – 16:00 Slavnostní ukončení, losování cen, předá- 

ní osvědčení 

 
Volitelné dílny 2. 11. 2010 (MŠ a 1. st. ZŠ) 
 
A) Zelené hádánky skřítka Zvolínka – Iva Valtrová, DiS. (MŠ 

Zvole) 

Představení stejnojmenného celoročního projektu EVVO, 

včetně vyhodnocení projektu (vliv pobytu dětí v přirozeném 

prostředí přírody na osobnost dítětě, naplňování cílů a 

kompetencí jednotlivých oblastí RVP). Lektorka se podělí o 

vlastní zkušenosti se začleněním ekologické výchovy do ŠVP v 

MŠ. 

      pro MŠ 

 

B) Les, klimatické změny a já - Mgr. Jana Kindlmannová 

(Sdružení TEREZA, Praha) 

V průběhu dílny se účastníci seznámí s tématem lesa a 

klimatických změn, které je zpracováno do pracovních listů. 

Seznamují děti s tím, jakou roli v našem okolí hrají stromy, 

umožňují jim vyjádřit své pocity k místům, kde se vyskytují a 

kde naopak ne. Dále děti reflektují 4 významné vlivy, které 

působí na mikroklima lesa a na tomto základě objasní, jak les 

ovlivňuje klima krajiny, ve které žijí. Rovněž se seznamují se 

zvířaty, která v lese žijí, jak reagují na klima a vcítí se do jejich 

role. 

     pro 1.st. ZŠ 

 

 

 

C) Přírodní vyrábění – Jana Boumová (ZŠ Sokoleč) 

Tvořivá dílna, plná nápadů a inspirací. Vyrábět budeme  

především  z přírodních a drobných odpadových materiálů. 

    pro MŠ a 1.st. ZŠ 

 

D) Tématické vyučování prvouky – Mgr. Katka Vrtišková 

(ZŠ Vrané n. Vlt.) 

Dílna představí postupy a metody při začleňování 

environmentálních témat v rámci prvouky v 1. a 2. třídě a 

propojení prvouky s většinou dalších vyučovacích předmětů. 

Budou představeny konkrétní praktické zkušenosti získané při 

výuce na ZŠ Vrané nad Vltavou. Účastníci dílny si budou 

moci některé postupy vyzkoušet a řadu materiálů získat v 

elektronické podobě. 

 pro 1.st. ZŠ 

 

E) Výrazový projev a reflektivní dialog jako cesta k 

environmentální senzitivitě 

(východiska artefiletiky v environmentální výchově) - 

PhDr. Magda Andresová (Vrchotovy Janovice) 

Dílna nabídne orientační vhled do základních myšlenek 

artefiletiky, poskytne náměty k tvůrčím aktivitám v kontextu 

environmentální výchovy. Účastníci si vyzkouší, jaké zážitky 

lze prožít na poli výrazové hry, a jak se lze prostřednictvím 

fiktivních světů vztahovat k reálným problémům.  

    pro MŠ a 1.st. ZŠ 

 

F) Ptáci do škol – Veronika Voldřichová (o.s. Ornita, 

Praha) 

Lektorka představí projekt Sedmero krkavců a Kavka ve 

městě. Cílem prvního je  seznámení žáků a studentů s našimi 

krkavcovitými pěvci, kteří jsou považováni za jednu z 

nejinteligentnějších ptačích skupin naší planety. Program 

projektu je vytvořen tak, aby procházel napříč jednotlivými 

vyučovacími předměty a poutavou formou doplňoval 

teoretickou výuku na školách. Druhý projekt se  zaměřuje na 

problematiku druhové ochrany kavky obecné v městském 

prostředí.  

pro 1.st. ZŠ 

 

Volitelné dílny 3. 11. 2010 (2.st. ZŠ a SŠ) 
 

A) Biodiverzita - RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. 

(Přírodovědecká fakulta UK, Praha) 

Cílem programu je seznámit účastníky se základními 

informacemi o problematice biodiverzity a jejího ohrožení. 

Rozebírány budou faktory, které biodiverzitu podmiňují a vlivy 

člověka, které biodiverzitu ohrožují, zejména ztráta 

přirozených stanovišť, šíření invazních druhů a nadměrný lov. 

V programu se střídají části pojaté jako přednáška s 

aktivizujícími metodami, které si účastníci sami vyzkouší 

pro SŠ a 2.st. ZŠ 

 

 

 

http://www.esfcr.cz/
http://www.esfcr.cz/
mailto:machackova@csop.cz
http://www.csopvlasim.cz/evvo/konference.php
http://www.csopvlasim.cz/
mailto:kova@csop.cz


B) Paliva z biomasy - Ing. Václav Sladký CSc. (Výzkumný 

ústav zemědělské techniky, Praha)  

Ve své přednášce lektor vysvětlí základní podmínky ve výrobě 

a využití biopaliv v ČR a v zahraničí. Dále se bude zabývat 

otázkou, do jaké míry jsou biopaliva a bioenergie šancí pro 

zemědělské podniky. 

       

   pro SŠ a 2.st. ZŠ 

 

 

C) Kdo je za vodou?- Jitka Oláh (Společnost pro Fair 

Trade, Brno) 

Představení výukového programu. Čeho bychom  se byli 

schopni vzdát, kdybychom měli vody k dispozici málo? 

Zamyslíme se nad vlastní spotřebou vody. Vodu pijeme, jíme, 

do vody jsme oblečeni a ve vodě bydlíme – vodu 

nespotřebováváme jen přímo, ale i prostřednictvím  produktů, 

kvůli jejichž výrobě ubylo vody z oblastí, jejichž obyvatelé trpí 

jejím nedostatkem. Se zdánlivě lokálními problémy vody v 

jiných zemích jsme spojeni skrze naše věci.  

pro SŠ a 2.st. ZŠ 

 

D) Skvrny na banánech - Jitka Oláh (Společnost pro Fair 

Trade, Brno) 

Výukový program o banánech přináší problematiku užívání 

pesticidů v zemědělství a životních podmínek pracovníků 

banánových plantáží. Studenti hledají souvislosti a řešení 

problémů. Charakterizují alternativy Fair Trade a Bio banánů. 

pro SŠ a 2.st. ZŠ 

 

E) Program Místo pro život – Eva Zirhutová (OS Místo pro 

život, Nečín) 

Stromy, cesty, potoky, kapličky, … jsou to dostatečně zajímavé 

prvky, aby probudily zájem školáků? Ano, ale za určitých 

předpokladů. O tom  především je náš program. Jeho součástí 

je internetový portál Místo pro život. Obsahuje Dětskou 

encyklopedii historických a přírodních prvků. Provedeme vás 

portálem, ukážeme možnosti, jak ho využít ve výuce,  jak z něj 

čerpat inspirace pro didaktickou práci. Zájemcům o aktivnější 

zapojení do programu umožníme vyzkoušet si ovládání portálu 

a  využívání  jeho interaktivních částí.  

pro 2.st. ZŠ 

 

F) Kam dopadne odpad  – Mgr. Lucie Sádlová ( Ekodomov 

Kutná Hora) 

Představení výukového programu, během kterého žáci 

provedou průzkum odpadu, který sami vyprodukují. Zjišťují, jak 

je s odpady nakládáno ve spalovně, na skládce, na recyklační 

lince a jaký je dopad těchto způsobů nakládání s odpadem na 

životní prostředí. Sestavují hierarchii nakládání s odpady. 

Seznámení s pracovními listy z projektu Odpad z nebe nespad. 

pro 2.st.ZŠ 

 

G) Naše krajina – Mgr. Jan Vrtiška (CEV Zvoneček, ZŠ 

Vrané n. Vlt.) 

Dílna představuje balíček materiálů (aktivit) na téma „Naše 

krajina“.  

V první části účastníci pomocí různých typů aktivit zformulují 

definice a obsah základních pojmů, v druhé části se pokusí 

dívat na krajinu očima různých profesí a zájmových skupin – 

očima historika, umělce, ekologa, turisty, občana apod. a v 

závěrečné části mohou připravit a následně realizovat nějaký 

krajinářský projekt. Ve většině případů jsou připraveny 

modelové situace, pomocí nichž se účastníci seznámí s 

postupy, které následně mohou uplatnit při zkoumání vlastní 

krajiny. 

Některé aktivity si účastníci budou moci sami vyzkoušet a 

balíček aktivit si odnesou v elektronické podobě. 

pro 2.st. ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprovodný program: 
V době přestávky na oběd bude možnost navštívit 
Záchrannou stanici pro živočichy s odborným průvodcem 

Prodej knih, pomůcek a dalšího zboží v ekoobchůdku 

Prezentace organizací a projektů na panelech a stolečcích 

Prezentace činnosti škol na panelech 

Občerstvení Bio, Fair Trade 

Výstava Zaostřeno na Hypermarkety 
 

 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 

XI. Pedagogická konference Středočeského kraje 
 
 

VÝCHOVA  A VZDĚLÁVÁNÍ  PRO ŽIVOT 
 
 
 
 

Pořádá Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim 
 

Pod záštitou náměstka hejtmana Středočeského kraje 
Ing. Miloše Petery VZDĚLÁVÁNÍ PRO 

ŽIVOT 
 

 
 

2. listopadu 2011 
 

Podblanické ekocentrum ČSOP 
Vlašim 
 

od 9 do 16 hodin 
 

 
!!!!! 

 
 

Konferenci spolufinancuje Evropský sociální fond (ESF) a 

státní rozpočet ČR  v rámci Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost. 
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