
     
 

Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič Vás zve na 
 

„Setkání pedagogů ZŠ se zájmem o EVVO“  
 

Datum konání: 4. listopadu 2013 ve SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr     
 

Program konference: 
  8:15 – 9:00  prezence 
  9:00 – 9:15  zahájení, novinky o projektu M.R.K.E.V.  
  9:15 – 10:45 úvodní přednáška na téma „Peníze, příroda a my“ 
11:00 – 12:30 dílny 
12:30 – 14:00 oběd, veletrh, prohlídka Toulcova dvora 
14:00 – 15:30 dílny  
 

Přednáška:  
Peníze, příroda a my 
Zajímá Vás, co spojuje tyto tři pojmy? Je možné, aby peníze vznikaly prostřednictvím 
dluhu? Jak souvisí dluh a ničení přírody? A jaké jsou alternativy dnešních velkých 
bank? O tom všem a mnohém dalším ze zákulisí finančnictví Vám bude vyprávět 
odbornice na slovo vzatá.  
RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D., Katedra environmentálních studií FSS MU Brno 

 

Témata dílen: 
1. Vývoj vztahu člověka a hospodářských zvířat ve světle ekonomických 
souvislostí (pro učitele 1. stupně) 
Člověk ovlivňuje svým přístupem celou planetu, zvířata nevyjímaje. Životní potřeby 
hospodářských zvířat jsou známé, jejich naplňování však omezené. Vyplatí se lidem 
měnit stav věcí?  
Praktická dílna Vás seznámí s životními potřebami zvířat a hledáním cest k jejich 
naplnění v souladu s jejich welfare (životní pohodou). Vyzkoušíte si aktivity, které se 
dají snadno začlenit do výuky a dozvíte se i mnoho zajímavých informací o dopadu 
současné „živočišné výroby“ na člověka, zvířata a životní prostředí.   
Lektorka dílny: Ing. Lenka Skoupá, SRAZ, SEV Toulcův dvůr  
 

2. Local Heroes  (pro učitele 1. i 2. stupně) 
Představíme Vám projekt, který pražským školám umožňuje propojení environmentální 
výchovy s každodenním životem žáků. Probíhá v místě Vaší školy, týká se témat 
životního prostředí města a především vede ke konkrétním drobným akcím, které Vaši 
žáci naplánují a realizují. Hlavním cílem projektu Local Heroes je pomáhat pražským 
žákům získat potřebné znalosti, dovednosti a postoje k tomu, aby byli aktivními a 
odpovědnými občany vůči životnímu prostředí v místě, kde se denně pohybují, tedy v 
místě jejich školy. Společně se podíváme, co třídy vytvořily v prvním ročníku 
zaměřeném na zeleň v okolí školy. Budete mít možnost vyzkoušet si drobnou aktivitu z 
programu. Ukážeme Vám, jak v projektu chceme pokračovat a jak se i Vaši žáci mohou 
stát místními hrdiny. 
Lektorka dílny: Mgr. Lenka Fejklová, Sdružení TEREZA 
 



3. Lokální ekologie ve městě (pro učitele 2. stupně) 
Účastníci dílny se seznámí interaktivní formou s výukou mimo učebnu (out of class 
learning) v terénu města, se skupinovou a kooperativní výukou a s možnostmi rozvoje 
badatelských dovedností a vztahu k místu na příkladu projektu Město do kapsy. Tento 
projekt seznamuje žáky s městem či městskou částí, ve které se nachází škola, z pohledu 
deseti různých témat životního prostředí (ovzduší, potraviny, voda, prostor, odpady, 
voda, zeleň, rekreace, bariéry, škůdci, kultura). Žáci pracují v terénu města, ověřují 
předem stanovené hypotézy, hledají řešení stanovených problémů a učí se novým 
dovednostem. V rámci této dílny mají učitelé možnost sami si vyzkoušet tvorbu 
podobného programu s uvedenými metodami podle aktuálních lokálních problémů 
životního prostředí v okolí školy, ze které přicházejí.   
Lektorka dílny: Alžběta Škodová, Ekocentrum Koniklec 
 

4. Rostliny, které ovlivnily svět (pro učitele 2. stupně) 
Obyčejné a nenápadné rostliny…možná nás překvapí, jak důležitou roli sehrály v 
dějinách lidstva. Nejen že od dávných dob člověka sytí i uzdravují, ale pomáhaly mu 
také objevovat a dobývat svět. Stály v pozadí rozvoje obchodu, měst a celých říší, ale 
také způsobily i mnoho katastrof. Jejich pěstování dodnes mění krajinu a odráží se v 
celé společnosti. Cílem dílny je poznání nejvýznamnějších rostlin, které ovlivnily 
lidstvo. 
Lektorka dílny: Eva Kopecká, ZČ HB Botič, SEV Toulcův dvůr  
 

   

Akce je akreditována MŠMT, osvědčení o účasti obdrží účastníci na konci setkání. 
 

Konference je díky finanční podpoře Hlavního města Prahy zdarma. 
  
Kapacita konference je omezená.   
 
On-line přihlášku na konferenci najdete na adrese 
http://www.toulcuvdvur.cz/details/3106179-setkani-pedagogu-zs-se-zajmem-o-evvo/ 
Místo konání: SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 
Spojení: ze stanice metra Skalka (A), Opatov (C) a Vysočanská (B) bus 177 do zastávky 
Toulcův dvůr. 

 
 
 
Kontaktní adresa: 
ZČ HB Botič 
Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 
Tel/fax: 271 750 548  
e-mail: programy@toulcuvdvur.cz 
www.toulcuvdvur.cz  
 


