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od 9 do 16 hodin
Pořádá ZO ČSOP Vlašim
pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje
Jaroslavy Pokorné Jermanové

Více info a přihlášky na barbora.hozova@csop.cz
nebo telefonicky 317 845 169, 739 320 698
www.podblanickeekocentrum.cz

 NAJDETE NÁS ZDE

XVIII. STŘEDOČESKÁ 
KONFERENCE K ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ

VOLITELNÉ DÍLNY PRO MŠ a 1. st. ZŠ

A  Půda je živá, pojďme ji objevovat!
 Klára Ondříčková, Ekodomov Praha

Půda je přehlížený základ života!  Proto chceme už od dět-
ství budovat blízký vztah k ní. Na dílně vám představíme 
jednoduché aktivity, jak s dětmi objevovat život v půdě, jak 
kompostovat a proč, jak dětem půdu přiblížit jako přírod-
ní materiál vhodný nejen k prozkoumání, ale i k tvoření. Ak-
tivity vycházejí z pilotního projektu Ekodomova HappySo-
il, který má za cíl dostat půdu do popředí zájmu celé spo-
lečnosti.

B Učíme se venku
 Justina Danišová, TEREZA, vzdělávací centrum Praha 

Chcete pomůcky pro tvoření i učení zdarma? Ukážeme si, 
co vše není třeba kupovat, jen si to lehce venku s dětmi vy-
robit. Objevíme jak proměnit nejbližší okolí v laboratoř, ate-
liér i dílnu. Zjistíte, jaké vybavení do terénu se nám osvěd-
čilo. Odhalíme i principy učení venku, které je dobré respek-
tovat. Víc na webu www.ucimesevenku.cz. 

E Bez obalu
 Ing. Barbora Hozová, ČSOP Vlašim

Jak řešit problematiku zbytečných obalů v běžném životě? 
Praktická dílna, zaměřená na ukázky aktivit, které lze vy-
užít ve výuce, v projektech i při každodenním nakupování.

F Přírodovědec v akci
 Václav Bartuška, ČSOP Třeboň

Během dílny představíme blog pro mladé přírodovědce –
www.cheekyjay.com. Ozkoušíme praktické činnosti, vhodné 
do výuky biologie v jednotlivých ročních obdobích.

C Tvořivá hra v mateřské škole
 Petra Skřivánková, Muzeum Říčany

Seznámíte se metodou Tvořivé hry, která nabízí alternati-
vu k řízeným výtvarným činnostem ve školkách. Co všech-
no děti vymyslí a dokážou, pokud k tomu mají prostor, dů-
věru, dostatek materiálu, nástrojů a pár jednoduchých pra-
videl? Získáte inspiraci k práci s přírodními a recyklovanými 
materiály a uvidíte, jak i malé děti mohou bezpečně použí-
vat běžné nástroje. Ukážeme vám, jak s Tvořivou hrou mů-
žete sami začít, a podělíme se o zkušenosti z praxe..

VOLITELNÉ DÍLNY PRO 2. st. ZŠ A SŠ

D Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině 
 Miroslava Nováková, Divizna Liberec

Zabývat se budeme tématem wild crime čili zločiny v divo-
čině. Dozvíte se, jakou roli v obchodu se zvířaty hrají turis-
té. V roli žáků si na vlastní kůži vyzkoušíte
vybrané aktivity ze stejnojmenného vzdělávacího progra-
mu.

Akci finančně podpořil Středočeský kraj
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Program konference

9:00  slavnostní zahájení
9:15  prezentace EVVO v kraji
10:00 přestávka na občerstvení
10:15 1. volitelná dílna 
11:45 přestávka na oběd
12:30 2. volitelná dílna 
14:00 přestávka
14:15 3. volitelná dílna 
15:45 slavnostní zakončení, losování o ceny

Konferenční poplatek je 100 Kč – zahrnuje občerstvení a oběd.

Přihlášení na XVIII. Středočeskou konferenci  
k environmentální výchově

Jméno a příjmení:

Škola/organizace:

Emailová adresa:

Telefon:

Volitelné dílny (lze zvolit 3):

Přihlašovat se můžete na adrese: 
barbora.hozova@csop.cz
nebo telefonicky 317 845 169, 739 320 698
Více info na www.podblanickeekocentrum.cz
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