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Pod záštitou KOORDINÁTORA EVVO v ÚSTECKÉM KRAJI

pořádá Ekocentrum SEVER Litoměřice

Krajská konference EVVO pro Ústecký kraj

KAPRADÍ 2022
4. listopadu, HRAD a ZŠ Na Valech, Litoměřice



PROGRAM

NA HRADĚ:
8.15 - 8.45 prezence

8.45 slavnostní zahájení,
vstup krajské koordinátorky EVVO
D.Spiesové

9.15 úvodní přednášky:

RNDr. Jiří Kulich, SEVER H.Maršov
„VÝLET DO HISTORIE
ČESKÉ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY“

PhDr. Roman Kroufek, PhD., UJEP
„STAV EVVO V ÚSTECKÉM KRAJI
VE SVĚTLE VÝZKUMŮ“

VE ŠKOLE:
10 - 12 dopolední dílny

12 - 13.30 oběd, kavárna, stánky,
prodej publikací

13.30 - 15.30 odpolední dílny

15.30 PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ,
ZÁVĚR KONFERENCE

A NAVÍC, PO KONFERENCI:

16 - 18OSLAVA 25 LET
SEVERu Litoměřice

KAPRADÍ 2022

Účastnický poplatek činí 490 Kč. Pro školy zapojené v síti MRKEV nebo MRKVIČKA 400 Kč.
Konference je akreditována MŠMT ČR v rámci DVPP.
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UČÍME SE S CORNELLEM
Lenka Hronešová
SEVER Hr. Králové

Už jste přišli na to, že děti se učí mnohem
efektivněji v radostné atmosféře? Chcete-li
toto poznání dále rozvíjet a získat nové
dovednosti a inspiraci, přijďte se seznámit
se skvělou metodikou Josepha Cornella –
přírodovědce a pedagoga. Prostřednictvím
praktických aktivit si vyzkoušíte, jak u dětí
probudit nadšení, jak nejlépe zaměřit jejich
pozornost, prožijete nevšední zážitky a vy-
zkoušíte si i metody společného sdílení.

MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ
V PRAXI
Sofie Hladíková
MŠ a ZŠ Kocbeře
Seznámíme se s možnostmi realizovat MZU
v běžné praxi školy a na několika příkladech
si ukážeme, jak postupovat od nejjedno-
dušších lekcí k promyšlenému programu.
Společně prozkoumáme možnosti, které
nám poskytuje nejbližší okolí školy. Prezen-
tované projekty jsou námětově variabilní –
od oživení památky, přes řešení bezpeč-
nosti či odpadů po úpravu vnějších prostor
školy a naučnou stezku.

STŘEDOHOŘÍ JAKO PŘÍRODNÍ
DĚDICTVÍ I PŘEDMĚT VÝUKY

pracovníci projektu
LIFE Č. Středohoří, AOPK ČR
Na masiv Českého středohoří může učitel
narazit při výuce řady předmětů. Vývoj i cha-
rakteristika oblasti je velmi složitá a stejně
složité může být i vybrat informace, které si
mají žáci o tomto přírodním i kulturním
fenoménu zapamatovat. O tom nejdů-
ležitějším povědí přímo správci chráněné
krajinné oblasti. Svůj výklad doplní řadou
zajímavostí, které vyprávění o Českém stře-
dohoří učiní zábavnější.

SEMÍNKOHRANÍ
Klára Hrdá
Semínkovna
V dílně se seznámíte s úspěšným projektem,
díky němuž vzniklo v ČR již více než 200 semín-
koven, a který si klade za cíl naučit Čechy opět
semenařit. Projekt se věnuje propagaci vzdě-
lávání týkajícího se domácího semenaření a
přírodního zahradničení.
Dílna vás seznámí s hravými semínkovými
aktivitami, tvorbou semínkových bomb apod.
Seznámíte se s principy fungování Semínkovny
ve školkách a školách a získáte příležitost k za-
pojení do tohoto celonárodního projektu.

Dílny jsou dvouhodinové
a probíhají v učebnách
ZŠ Na Valech.

Vyberte si jednu na dopoledne
a jinou na odpoledne.

Stačí zaškrtat v přihlášce:
www.sever.lt/kapradi
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MŠ MŠ

ODPAD JAKO POKLAD
Jana Modrá

Projekt "Odpad může být i poklad" nabízí
inspiraci, jak předcházet vzniku odpadů a jak
toto téma přiblížit dětem. Zaměříme se hlavně
na "upcyklaci" a budeme především tvořit: z
odpadu a starých, nepotřebných věcí vyrobíme
něco nového a užitečného. Vezměte si s sebou:
staré bavlněné tričko; nůžky (na textil); 2 pet-
lahve stejného tvaru (určitě je však nekupujte
jen kvůli dílně – chceme PŘEDCHÁZET vzniku
odpadů); případně vlastní náměty na upcyk-
lované tvoření.

MŠ + 1.stupeň

1.stupeň 1.+ 2.stupeň
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CENA NAŠÍ KÁVY A KAKAA
Stanislav Komínek
Fairtrade Česko a Slovensko
Pomocí dokumentu Ve stínu kakaovní-
ku nahlédneme do podmínek pěstování kakaa
v Pobřeží slonoviny. Budeme se bavit o chudo-
bě pěstitelů, dětské práci a kácení deštných
pralesů, ale i o dopadech systému Fairtrade.
V druhé části pomocí výstavy Kávová kri-
ze nahlédneme do života pěstitelů kávy v Ko-
lumbii a hlavních obtíží, kterým čelí: nízkým
výkupním cenám a dopadům klimatické změ-
ny. Budeme se zabývat dodavatelským řetěz-
cem kávy, fungováním systému Fairtrade,
chudobou pěstitelů i potřebou reagovat na
změnu klimatu.

DISKUZE O BUDOUCNOSTI
EVVO V ÚSTECKÉM KRAJI
J.Skoupý, Krajský úřad ÚK, odbor ŽP
D.Spiesová, krajská koordinátorka EVVO
R.Kroufek, PF UJEP
J.Kulich, SEVER H.Maršov
J.Kotěra, SEVER Litoměřice
M.Tarant, VIANA Litvínov

A VY!

Kulatý stůl, který reaguje na vznik nové
Krajské koncepce EVVO. Probíhá jen dopo-
ledne, od 10 do 12 hodin. Přijďte s námi
probrat, kudy se má ubírat environmentální
výchova v kraji!

DIDAKTICKÉ HRY:
PROSTŘEDEK K POCHOPENÍ
SLOŽITÉHO SVĚTA

Tomáš Brabenec, SEVER Lt
Klimatická změna, vymírání druhů, exploatace
zdrojů, sociální (ne)spravedlnost, (ne)zodpo-
vědná spotřeba... Uff! Jak tuhle tíhu uchopit/
pochopit a nezbláznit se?? Pojďme si zahrát na
"Co kdyby?“ Co kdybychom byli například
účastníky rozhodovacího procesu při plánování
výstavby dálnice? Dílna seznamuje s teorií di-
daktických her na společensko – environmen-
tální témata. Ukáže metodiku Hry na plánování
dálnic, následnou reflexi a možnosti jejího
využití ve školním vzdělávání.

Co vás čeká v polední přestávce?

MELOUN LITOMĚŘICE - bezobalový obchod
FARMA DRŽOVICE - sýry
CAMPHILL Č.KOPISTY - svíčky
KAVÁRNA + ČAJOVNA
BONA FIDE - dobročinný obchod Hospice sv. Štěpána
PUBLIKACE K EVVO - SEVER

.. a co odpoledne po KAPRADÍ?
OSLAVA 20 LET KAPRADÍ A 25 LET LITOMĚŘICKÉHO SEVERU
16 - 18 hodin, ZŠ Na Valech
KONCERT, RAUT a PROCHÁZKA HISTORIÍ

JEN D
OPOL

EDNE
!
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2. stupeň 2.stupeň

EKOŠKOLA A PRACHY
V ZÁSUVCE
lektoři programu Ekoškola
Energie je teď silné téma, hlavně skrze naše pe-
něženky. Program Ekoškola vám ukáže, jak to-
ho využít a chopit se příležitosti ke změnám.
Zúčastněte se dílny o vzdělávání vedoucím k
energetickým úsporám ve škole i doma. Ukáže-
me si jak získávat data o energiích a na co je
podstatné se zaměřit. Na vlastní kůži si vy-
zkoušíme, jak vzdělávat děti formou her a pro-
jdeme společně dopady našich činů na peně-
ženky i klimatické změny. A taky vás snad
nadchneme, abyste se přidali k tisícovkám
Ekoškol na naší planetě.

2.stupeň
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