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Ekologické výukové programy (EVP) 
připravujeme pro žáky 2. stupně základních 
škol a studenty středních škol.  
Vedle ekologie se programy zaměřují také  
na rozvoj sociálních kompetencí a senzo- 
motorické učení.

Nabízené programy jsou půldenní, v časovém 
rozsahu 2–4 hodiny.  Výuka probíhá nejčastěji  
v terénu ve Slavonicích a okolí. Dbáme na to, 
aby místo výuky bylo vždy dostupné  
veřejnou dopravou.

Následující symboly vám usnadní orientaci  
v základních parametrech nabízených 
programů:

Programy nabízené 
od podzimu 2011

Terénní program se věnuje netradičním formám 
energie dostupným v krajině. Jeho těžiště patří 
stromům a jejich významu pro krajinu i člověka. 
Rozmanitým vnímáním stromů a lesa posílíme 
náš fyzický i duchovní vztah k živé přírodě. 

Pokračování programu o životních energiích 
se tentokrát zaměřuje na problematiku mezi-
lidské komunikace jako způsobu předávání 
energií. Naučíme se používat techniky pozitivně 
směrované komunikace ve vztahu k druhým 
i sobě samému. Součástí programu jsou 
meditační, pohybová cvičení věnovaná technice 
správného dýchání.
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V případě jakýchkoli doplňujících otázek, 
problémů či zvláštních přání se obracejte  
na asistenta projektu Michala Rumana –  
na jeho email:  
michal.ruman@zdrojslavonice.cz 
či telefonicky na číslo 724 106 808.

Objednávání
 
Vámi zvolené programy můžete objednávat 
vyplněním elektronického formuláře  
na webových stránkách: 
www.zdrojslavonice.cz/vzdelavani.

www.zdrojslavonice.cz/vzdelavani
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Jeden za všechny, všichni za jednoho

Příběhy věcí:  FIXA
v exkluzivní spolupráci  
s firmou Centropen Dačice

Rub a líc našich oděvů

Program staví na vlastním prožitku žáků  
a studentů, na jejich vlastní zkušenosti s řešením 
konkrétních situací namodelovaných ve hře. 
Posiluje a rozvíjí jejich schopnosti být součástí 
skupiny, efektivně se zapojit do týmové spolu-
práce. Základem je prožitek, ve kterém účastníci 
zvládají plnit zadané úkoly. Program podněcuje 
aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost, ohledu-
plnost ve vztahu k sobě i ostatním.

Dvoudílný program věnovaný šetrné výrobě  
a spotřebitelství. Děti objeví složitý svět  
výrobních a spotřebních vztahů včetně dopadů 
výrobních procesů na životní prostředí.  
První část programu zavede děti přímo  
do závodu firmy Centropen Dačice a. s. Budeme
se ptát, jak při výrobě fixy hospodaří s vo-
dou, odpady, energiemi, jak se na ekologicky 
šetrném chování podílí zaměstnanci atp.  
Ve druhé části programu se společně  
s dětmi zamyslíme nad vlivem našeho  
vlastního spotřebitelského chování  
na životní prostředí. Naučíme se, podle čeho  
se můžeme při nakupování řídit.  

Jádrem programu je simulační hra věnovaná  
environmentálním i sociálním dopadům 
současné textilní výroby. Děti se během pro-
gramu seznamují s textilními vlákny – lnem, 
konopím, bavlnou, vlnou, syntetickými vlákny 
– nahlédneme do historie zpracování textilu  
v českých zemích, následně se budeme věnovat 
současné dominanci bavlny a umělých vláken  
a dopadům jejich produkce na životní prostředí. 
Současně si představíme dnes dostupné eko-
logicky a sociálně příznivější alternativy  
a naučíme se je rozlišovat. Součástí programu 
je dílna ručního zpracování přírodních vláken 
(lámání, česání, tkaní).

www.zdrojslavonice.cz/vzdelavani
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“Znám, mám rád a pečuji o místo, kde žiji” – vzdělávací programy interpretace místního dědictví pro zvýšení kvality počátečního vzdělávání

Voda – zázrak za humny I.

Voda – zázrak za humny II.

Program se soustředí na význam vody pro Zemi 
a život na ní. Pracuje s vodním cyklem a různými 
podobami, které na sebe voda bere. Na prak-
tických příkladech v terénu představuje vazbu 
vody na okolní přírodu a vliv, který má působení 
člověka na výskyt a chování vody. V neposlední 
řadě zkoumá tradiční i moderní způsoby využití 
energie vody, s riziky, které to může přinášet,  
a způsoby jejich minimalizace.

Pokračování programu o vodě tentokrát  
přivede děti ke zkoumání vodního prostředí 
s ohledem na jeho čistotu a k zamyšlení nad 
zdroji znečištění. Společně si definujeme,  
kde všude vodu používáme a jak bychom  
mohli pitnou vodu šetřit.

Život na Zemi I.

Život na Zemi II.

Programy nabízené od jara 2012

Kde se vzal život na Zemi a jaké na sebe bere 
podoby? Program se soustředí na témata vzniku 
života na Zemi a na jeho ekologické charakteris-
tiky. Do tohoto kontextu pak začleňuje člověka 
a jeho současný svět. Program je pohledem  
na rozmanitost a nepředvídatelnost života  
v mnoha různých perspektivách.

Terénní program zábavnou formou hledá 
odpovědi na otázku „kde se nachází hranice 
přírodního a umělého?“. Budeme objevovat 
rozdílné vlivy člověka na ekosystémy, zamys-
líme se nad tím, jak lidé ovlivňují přírodu a jak 
příroda ovlivňuje lidi. V krajině budeme pátrat 
po důkazech někdejšího propojení člověka  
s přírodou. 

www.zdrojslavonice.cz/vzdelavani
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