
XIII. Středočeská  
MRKVOVÁ konference
k environmentální výchově

Pořádá Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim pod záštitou náměstka 
hejtmana Středočeského kraje.  

Akci finančně podpořil Středočeský kraj

www.podblanickeekocentrum.cz

6. listopadu 2013
Galerie Středočeského kraje 

 Kutná Hora, Barborská 51
od 9.00 do 16.00 hodin



Volitelné dílny pro MŠ a 1. st. ZŠ

A)  Divadlo Živá zahrada 
Mgr. Lenka Suchanová, Jiří Pavelka (ČSOP Vlašim)
Hrané vyprávění zavede děti na zahradu. Může tam žít 
spousta zvířecích kamarádů, ale číhají tu na ně i různá ne-
bezpečí! Povíme si, jak živočichy ochránit a nalákat je do 
zahrady.

B)  Ukrytá krása 
Karin Šnajdrová (Lektorské centrum GASK Kutná Hora)
Myslíte, že svět umění je jedno velké tajemství plné krás-
ných barev? Možná. Ale také skrývá neuvěřitelná spojení 
materiálů, jejichž krásu bychom mohli snadno přehlédnout. 
Výtvarná dílna s environmentální tematikou ukáže dětem, 
že mnohem důležitější než krása je obsah a důmyslně zvo-
lená forma.

C)  Les ve škole 
Barbora Landová (Sdružení TEREZA, Praha)
Představení aktivit programu Les ve škole, praktické sezná-
mení i ukázky dobré praxe. 

D)  Ekovýchova Montessori metodou 
Mgr. Lucie Černická (o.s. Vespolek, Jindřichův Hradec) 
Seznámení se základními principy Montessori pedagogiky 
a s jejich využitím v ekovýchově.

Volitelné dílny pro 2. st. ZŠ a SŠ

E)  www.objednej-to.cz 
Veronika Ambrozy (Sluňákov Olomouc) 
Program odkrývá proces nakupování po internetu, environ-
mentální dopady přepravy zboží a uhlíkovou stopu výrobků. 
Účastníci obdrží zdarma metodické materiály „Udržitelný 
rozvoj“.

F)  Jak se učí o médiích aneb tajemství mediálního tlumoku  
Mgr. Radim Wolák (UK Praha)
Učitel mediální výchovy Radim Wolák otevře svůj batoh plný 
nasbírané inspirace do výuky.  

Během celého programu ELEKTROMOBILY - předvedení,  
projížďky, diskuse k tématu – Mgr.Jaromír Vegr (Elektro- 
mobily, o.s.)

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

Přihlašovat se můžete na adrese:  
jana.dufalova@csop.cz nebo telefonicky na tel. č. 739 320 698

Více info na www.podblanickeekocentrum.cz


