NABÍDKA PROGRAMŮ EKOLOGICKÉ
VÝCHOVY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18

Milé paní učitelky a páni učitelé v mateřských a základních školách, nabízíme pro vaše žáky následující ekologické
výukové programy. V letošním roce realizujeme nabídku vzdělávacích programů, kterou podpořil Státní fond
životního prostředí a Ústecký kraj. Jedná se o nově připravené nebo inovované, starší, programy z naší nabídky. Do
našich programů jsme vždy zahrnuli hry, aktivity, tvoření, skládání, spojování atd., nebo je celý program jen praktický,
názorný a vnáší do výuky nové poznatky, procvičení apod.
Těšíme se k vám do školy i Vás zveme do Scholy Humanitas na EVVO dny (více témat + prohlídka školy), případně
delší pobyt (škola v přírodě, tábor), ekovýlet nebo exkurz či na spolupráci v rámci soutěžních projektů a aktivit..
Vaše Centrum ekologické výchovy Viana při Schole Humanitas v Litvínově, Ukrajinská 379, 436 64,
tel. 476 111 226 nebo mobil: 773 569 142, viana@humanitas.cz, www.cev-viana.cz
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ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ
Pro objednávku Vámi vybraných aktivit použijte objednávkový formulář (excel, pdf), který najdete na
našich webových stránkách www.humanitas.cz/viana v sekci „OBJEDNÁVKY“. Ten vyplňte a zašlete
elektronicky na adresu viana@humanitas.cz. Následně se Vám ozveme a nabídneme termíny pro realizaci
vybraných aktivit. Ty si potvrdíme a pak již dorazíme na Vámi vybraný program nebo aktivitu.
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ZPĚTNÁ VAZBA – … aneb NAPIŠTE NÁM, JAK SE VÁM NÁŠ
PROGRAM LÍBIL?
Budeme rádi za zpětnou vazbu. Jak se Vám líbil náš program? Co mu chybělo? Co bylo zajímavé? Spustili
jsme možnost ohodnotit výukový program realizovaný ve vaší škole či třídě. Pomozte nám zlepšit kvalitu
nabízených výukových a vzdělávacích programů k Vaší spokojenosti. Budeme rádi za veškeré názory, náměty,
nápady a připomínky. Děkujeme!
Hodnotící formulář najdete na našich webových stránkách www.humanitas.cz/viana v sekci „HODNOCENÍ“.

NABÍDKA VÝUKOVÝCH A VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO
MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1.STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
NAŠE ZAHRADA JINAK
Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ, jiná org. sk.; doporučený počet účastníků:
10-30; doporučený věk účastníků: 5-10; délka programu: 60-120 minut;
cena: 50,- Kč; nároky na místo: venku, zahrada
Cíl programu: Děti si uvědomí, jakými smysly mohou vnímat přírodu, jak je příroda silná
i křehká, pestrá, co potřebují rostliny k životu, kde se může jaký živočich ukrývat, rozvoj badatelské
činnosti, aneb v kontaktu s přírodou.
Pokrytá témata: charakteristiky zahrady, růst rostlin, opylování, plody, péče o zahrady, zajímavosti k živočichům
žijícím v zeleni, sběr bezobratlých.
Popis: Širokozáběrový program, který se dotkne spousty témat, rostlin i živočichů. V první etapě si děti se
zahradním skřítkem uvědomí, že mohou zahradu vnímat také jinak než doposud. Samy si vytvoří paletky přírodnin
různých barev, namíchají různé vůně, pomocí hmatu a zvuků poznají různé přírodniny, vyrobí si svůj přírodní
hudební nástroj. Dále pomůžou vyrůst rostlince (rozvoj povědomí o tom, co rostliny potřebují k růstu, proč kvetou,
jak vytváří plody). Závěr se bude věnovat živočichům, které najdou v jejich úkrytech (hračky, modely) a dozví se o
zajímavostech z jejich života. Některé bezobratlé si i samy uloví pomocí smýkaček, pinzet, exhaustoru apod.

ŽABÍ SKOK
Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ; doporučený počet účastníků: 10-30;
doporučený věk účastníků: 4-10; délka programu: 60-90 minut; cena: 50,Kč; nároky na místo: nejsou
Cíl programu: Prožitkově a hravě seznámit s životem, ohrožením a ochranou
obojživelníků
Probíraná témata: ochrana obojživelníků, vývojový cyklus žab, jejich poznávání (vizuální a podle hlasu), migrační
bariery a antibariérová opatření, kvalita vodního životního prostředí
Popis: Děti se s žabí průvodkyní dozví o zákonitostech a obtížích života obojživelníků a jak pomoci. Jedná se o
soubor her, skládání a tvorby zahrnující vývoj žáby od vajíčka po dospěláka, životní nároky (jaké potřebuje životní
prostředí, potravu), snahu o překonání čtyřproudé silnice, stavbu podchodu a sběr do kyblíků a transfer, vyprávění
o hledání obydlitelného rybníku bez odpadků, s dostatkem vody, bez přemnožených kaprů atd.

VČELA A ŽAHADLOVÝ HMYZ
Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, jiná org. sk.; doporučený počet
účastníků: 10-30; doporučený věk účastníků: 4-15; délka programu: 60120 minut; cena: 50,- Kč; nároky na místo: nejsou
Cíl programu: Poznání těsných vztahů mezi rostlinami a jejich opylovači, významu
žahadlového hmyzu pro zemědělství, ochranu přírody, zajímavostí z jejich života, zejména u včely
medonosné a parazitických druhů
Probíraná témata: opylování, symbióza, parazitismus, fungování krajiny, regulace škůdců zemědělských plodin,
ekologie žahadlového hmyzu.
Popis: Program uzpůsobený různému stupni poznání dětí a věku. Od anatomie, biologie, ekologie a významu
včely medonosné v mateřských školách po širší krajino-ekologické vazby a vztahy žahadlového hmyzu ve vyšších
ročnících ZŠ. Každopádně si žák odnese nové poznatky o tom, jak se žije ve včelím úlu a o životě samotářských
včel a vos, jakou roli hrají v přírodě (opylování, zvyšování výnosů zemědělských plodin, přirození nepřátelé
některých škůdců), budou vědět, jak se žahadlový hmyz vyvíjí, co nám dává (uvidí, ucítí, ohmatá), pozná
nejznámější zástupce (sbírka hmyzu) a získá k nim vřelý vztah a mj. i návod, jak si vyrobit včelí hotel, čmelín atd.

VODNÍ SVĚT
Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, jiná org. sk.; doporučený počet
účastníků: 10-30; doporučený věk účastníků: 4-15; délka programu: 60120 minut; cena: 50,- Kč; nároky na místo: nejsou
Cíl programu: Uvědomit si význam vody pro život, poznat její zákonitosti, metody
úpravy a čištění, pestrost vodního života a vztahů ve vodním prostředí.
Probíraná témata: vlastnosti vody, výroba pitné vody, znečišťování a čištění vody, koloběh vody, vodní biotopy
a jejich obyvatelé, potravní vztahy
Popis: Kratší verze pro děti z MŠ bude obsahovat hry typu kdo žije/nežije v rybníce, co tam nepatří a proč
(znečišťování vodního prostředí), uvědomí si jejich přizpůsobení pro život ve vodě (anatomická skládanka), pro
vodní živočichy a rostliny najdou vhodný biotop, poskládají jejich vývojové cykly, uloví a určí ryby (magnetické a
3D modely). Starší žáci poskládají potravní sítě a dostanou se k vodě jako životnímu prostředí, ale najdou i další
využití vody, dozví se o znečišťování vody a technologii čištění, formou hry upevní vědomosti o vodním cyklu, a
tedy širších vztazích vody, přírody a života.

DO LESÍČKA, DO LESA
Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, jiná org. sk.; doporučený počet
účastníků: 10-30; doporučený věk účastníků: 4-15; délka programu: 60120 minut; cena: 50,- Kč; nároky na místo: nejsou
Cíl programu: Okouzlení lesem, ujasnění propojení vazeb v lesním ekosystému,
seznámení se souvislostmi způsobu hospodaření stabilitou lesa atd.
Probíraná témata: lesní patra, obyvatelé, stromy, vegetační pásy, lesní hospodaření, funkce lesa, ochrana lesa
Popis: Opět výukový program, který se dá přizpůsobit věku žáků. Mateřinky hledají zvířátka ukrytá v lese, zjišťují,
čím se živí nebo naopak komu jsou potravou, poznávají stromy, přiřazují k nim jejich listy a plody. V pohybové hře
"kdo patří do lesa" běhají pro obrázky a umisťují lesní zvířata na správné místo, kde by je v lese našly (velká plachta
s lesem). Starší žáci rozlišují patra a přiřazují k nim jejich obyvatele, skládají posloupnost lesních vegetačních pásů
a přiřazují k nim vhodné dřeviny, hlouběji se pouští do potravních vztahů, lesního hospodářství, funkcí lesa apod.

STATEK
Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ, jiná org. sk.; doporučený počet účastníků:
10-30; doporučený věk účastníků: 4-15; délka programu: 60-120 minut;
cena: 50,- Kč; nároky na místo: uvnitř, zahrada
Cíl programu: Jak moc je důležité zemědělství pro lidstvo, jak formuje krajinu, ovlivňuje
zdraví, ale řídí i hydrologický režim (povodně-sucho).
Probíraná témata: Zvířecí rodinky, kdo co dává, co na čem roste, zdravé potraviny, funkce zemědělské krajiny
Popis: Základem je práce se zvířaty, které se objevují na farmách, dále pojmenování samce, samice a mláďat,
shrnutí, co nám kdo dává, k čemu může být užitečný, jaké vydává zvuky, skládání zvířecích puzzle a dokreslování
chybějících částí těl. Kuřátko ztracené v obilí pomůže dětem rozpoznat různá zrníčka, ale také složit série semínkarostlinky-květy-plody různého ovoce a zeleniny. Program přiblíží, co se z čeho vyrábí, kam putují chemikálie
užívané v zemědělství, význam remízků, mezí a větrolamů.

LES A VODA V KRAJINĚ
Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, jiná org. sk.; doporučený počet
účastníků: 10-30; doporučený věk účastníků: 4-15; délka programu: 60120 minut; cena: 50,- Kč; nároky na místo: nejsou
Cíl programu: Naučit žáky základům funkcí lesa a vody v krajině, k čemu jsou důležité,
jakými způsoby jsou ohrožovány a jak je můžeme chránit.

Probíraná témata: koloběh vody v přírodě, vodní ekosystémy, funkce lesa, typy lesních porostů, vztahy živých a
neživých složek v přírodě, vypařování vody, srážky, rekultivace vodních toků a ploch
Popis: Příroda okolo nás je nedílně spjata s vodou, avšak člověk toto spojení často velmi narušuje. Pojďme si
povědět o tom, proč by Matka Příroda chtěla mít všude na planetě samé lesy a proč bez vody není život.
Seznámíme se s životem v lese, povíme si, co kde žije a roste, co můžeme najít ve vodě, seznámíme se
s koloběhem vody v krajině a se způsoby, jak ji chránit a tím přírodě pomáhat.

ŠUP DO KOŠE?
Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ, jiná org. sk.; doporučený počet účastníků:
10-30; doporučený věk účastníků: 4-10; délka programu: 60-120 minut;
cena: 50,- Kč; nároky na místo: nejsou
Cíl programu: procvičení třídění odpadů
Probíraná témata: třídění odpadu, kam odpadky patří a kam ne, barevné kontejnery, následné zpracování
odpadů, předcházení vzniku odpadů
Popis: Menší děti pomohou uklidit les plný odpadků a navrhnou, co vše se dá s odpadem udělat (lektor doplní),
následuje třídění. Větší děti navíc diskutují o různých výjimkách, co do kterého kontejneru patří/nepatří, bioodpadu
a kompostování, funkci sběrných dvorů, minimalizaci odpadů, o možnostech zpětného odběru, navštíví "hřbitov
odpadů" a formou hry si uvědomí, co se jak dlouho v přírodě rozkládá.

NABÍDKA VÝUKOVÝCH A VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO
2.STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
FUNGOVÁNÍ KRAJINY
Cílová skupina: 2. st. ZŠ; doporučený počet účastníků: 10-30; doporučený
věk účastníků: 8-15; délka programu: 90-120 minut; cena: 50,- Kč; nároky
na místo: nejsou
Cíl programu: Prohloubení vztahu ke krajině jako komplexně fungujícímu celku
Probíraná témata: krajinná struktura, mozaika, ÚSES, funkce krajinných prvků
Popis: Projdeme si společně různými krajinami a vysvětlíme, co jsou krajinné prvky, krajinná struktura, pozitivní a
negativní dominanty, krajinný ráz. Děti si samy složí svou krajinu s odlišnou krajinnou mozaikou, umístí do modelu
krajiny různé lidské činnosti, ale i rostliny a zvířata, formou her vylepší špatně fungující nestrukturovanou krajinu,
zjistí, jaký význam mají jednotlivé prvky např. pro zemědělství, retenci vody v krajině, protierozní ochranu půdy,
biodiverzitu atd. Vzorově doplní krajinu tak, aby v ní byl funkční systém ekologické stability.

ZEMSKÁ TRÁPENÍ
Cílová skupina: 2. st. ZŠ; doporučený počet účastníků: 10-30; doporučený
věk účastníků: 11-15; délka programu: 90-120 minut; cena: 50,- Kč;
nároky na místo: nejsou
Cíl programu: Spojit lidské činnosti s důsledky a samostatně najít opatření ke zlepšení.
Probíraná témata: skleníkový efekt, klimatické změny (extrémy), desertifikace, degradace půdy, znečišťování
složek životního prostředí
Popis: Podrobné probrání zásadních globálních problémů, hledání řešení na různých úrovních, ukázky důsledků
lidské činnosti na příkladech z blízkého okolí. To jsou základní témata, která žáci pomocí různých aktivit hlouběji
poznávají a vytvářejí si k nim vlastní postoj.

VLIV PRŮMYSLU NA PŘÍRODU A KRAJINU
Cílová skupina: 2. st. ZŠ; doporučený počet účastníků: 10-30; doporučený
věk účastníků: 11-15; délka programu: 90-120 minut; cena: 50,- Kč;
nároky na místo: nejsou
Cíl programu: Přiblížení problematiky vlivu zejména využívání nerostných surovin na
přírodu a krajinu, získání zodpovědnosti za lidskou činnost, tvorba nové krajiny

Probíraná témata: způsoby těžby a jejich vliv na životní prostředí, postup povrchového dobývá uhlí a následné
obnovy. Srovnání klasické technické rekultivace a přírodě blízké obnovy
Popis: Program je zaměřen jak na geologii (vzorky různých hornin využitelných např. ve stavebnictví, vznik uhlí),
tak dobývání (kamenolomy, pískovny, hlubinná vs. povrchová těžba), ale i nápravu škod po těžbě. Žáci se seznámí
s postupy rekultivací po velkolomové těžbě hnědého uhlí a odkališt tepelných elektráren, ale také sami srovnají s
výsledky ekologické obnovy (spontánní sukcese). Nové poznatky ověří v hrách a tvoření (složení) stratigrafického
profilu v lomu, rekultivace 3D modelu lomu a prezentace návrhu obnovy spolužákům.

NAŠE PŘÍRODA U NÁS DOMA
Cílová skupina: 1. a 2. st. ZŠ; doporučený počet účastníků: 10-30;
doporučený věk účastníků: 11-15; délka programu: 90-120 minut; cena:
50,- Kč; nároky na místo: nejsou
Cíl programu: seznámení žáků se základní geografií Ústeckého kraje a významnými
místy v jejich okolí. Smyslem je zvýšit povědomí o charakteristických rysech Podkrušnohoří a jeho silných
a slabých stránkách.
Probíraná témata: Geografie, památky, historie, zajímavá místa, těžba, kultura, tradice, folklór
Popis: V tomto programu se děti dozví o krásách našeho kraje, ale i o problémech, se kterými se potýká. Dozví se
o historii kraje, řemeslech, kterým se zdejší obyvatelé věnovali (a věnují) a proměnách přírody a krajiny za
posledních několik desetiletí. Jak vypadala zdejší krajina tehdy a jak dnes? Co zůstalo zachováno a co se naopak
nenávratně ztratilo?

DÝCHÁŠ, DÝCHÁM, DÝCHÁME
Cílová skupina: 1. a 2. st. ZŠ, jiní org. sk.; doporučený počet účastníků:
10-30; doporučený věk účastníků: 4-15; délka programu: 60-120 minut;
cena: 50,- Kč; nároky na místo: nejsou
Cíl programu: úvod do environmentálních problémů se zaměřením na znečišťování
ovzduší. Vliv tohoto znečištění na stav životního prostředí a zdraví člověka a živočichů.
Probíraná témata: životní prostředí, ovzduší, atmosféra, emise a imise znečišťujících látek (jejich tvorba a vstup
do prostředí), vlivy na zdraví živých organismů, poškozování prostředí, možnosti nápravy a budoucí vývoj
Popis: Vzduch je zcela nezbytný pro přežití všeho živého na světě. Přesto se občas chováme k této složce životního
prostředí, jako bychom nechápali, že bez vzduchu nepřežijeme ani pět minut. Čím je vlastně atmosféra tak moc

ohrožena? A proč v některých částech republiky více než jinde? Pomocí her děti přijdou na to, co znečišťuje vzduch
nejvíce a také si povíme, jak takovému znečišťování předcházet, aby se u nás hezky a zdravě žilo.

ODPAD KOLEM NÁS
Cílová skupina: 1. a 2. st. ZŠ; doporučený počet účastníků: 10-30;
doporučený věk účastníků: 11-15; délka programu: 60-120 minut; cena:
50,- Kč; nároky na místo: nejsou
Cíl programu: Rozvoj odpovědnosti za produkci odpadů, ohleduplnosti při využívání
surovin, znečišťování životního prostředí
Probíraná témata: Nakládání s odpady, ochrana životního prostředí před znečišťováním, druhotné využití
surovin, minimalizace odpadů, udržitelnost
Popis: Program zaměřený na děti s větším povědomím o problematice odpadů. Zopakujeme si třídění a povíme
si, proč je vlastně důležité třídění. Co se stane s odpadem poté, co ho popelářské vozy odvezou, jak se dále odpad
zpracuje a co z něj můžeme znovu zužitkovat. Odpad není nepotřebná věc, nýbrž cenná vstupní surovina, jejíž
důsledné využívání je nezbytné pro udržení běhu civilizace.

Environmentální den ve Schole Humanitas
Geologie, obnova krajiny, kompostování, pedologie

Vyberte si 3 vzdělávací moduly, které lze zařadit do environmentální výchovy na základní škole.

Geologie

Obnova krajiny

Arboretum u
Scholy
Humanitas

Kompostování

Mikroskopování

Pedologie

Nej, Nej, Nej

Monitoring vody

Toulky s GPS

V rámci environmentálního dne vám nabízíme následující varianty programu k výběru

8:45
9:10 – 9:55
10:05
–
10:50
11:00
12:05
–
12:45
13:00

Varianta s obědem
Příjezd do Litvínova ke Schole
Humanitas, přivítání
modul
modul
Přestávka, prohlídka školy, OBĚD
modul
Ukončení a odjezd

8:45
9:10 – 9:55
10:05
–
10:50
11:00
11:30
–
12:15
12:20

Varianta bez oběda
Příjezd do Litvínova ke
Humanitas, přivítání
modul
modul
Přestávka, prohlídka školy
modul
Ukončení a odjezd

Schole

Dendrologický park a mikroskopování

Doplňující informace
•

Jednotlivé vámi vybrané části environmentálního dne lze libovolně poskládat

•

Všechny programy jsou určené pro žáky osmých až devátých tříd ZŠ – preferujeme a upřednostníme žáky
9. tříd

•

Ideální počet žáků je 36. Žáci jsou rozděleni do 3 skupin. Každá skupina se zúčastní všech tří modulů.

•

Nabídka platí do 31. 3. 2018

•

Cena oběda je 60,- Kč a platba probíhá před zahájením EVVO dne v jídelně Scholy Humanitas

Environmentální den je realizován pro všechny školy zdarma!
Projektové dny ve vaší škole
Atraktivní
program ve
vaší škole

Výběr vlastních
témat

Výběr z témat
CEV VIANA

Příprava
programu na
klíč

Připravujete pro svou třídu či školu projektový den? Využijte naší nabídky. Kolektiv lektorů CEV VIANA vám
pomůže s tématy, s přípravou programu a obsahové náplně. K dispozici je pak celá škála připravených programů
ekologického centra, které se u vás mohou realizovat.
Kalkulace ceny realizace projektového dne je nutné předem konzultovat

Nabídka dlouhodobých výukových programů a pobytů v rámci
udržitelnosti projektů realizovaných v minulých letech
Nové cesty v ekologické
výchově v Sasku a Severních
Čechách
• 4 návštěvy ve Vaší třídě

Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků
• Několikadenní pobyty v přírodě na klíč
• vhodné jako škola v přírodě

Zemská
trápení

Quo vadis
deserta

GIS a GPS,
ekologická
mapování

Meteorologie

Krušné hory

Já a
budoucnost

Vzdělávání
pro zdraví

Astronomie

Kalkulace ceny dlouhodobého programu/projektu je nutné předem konzultovat.

Vše pod jednou
střechou

Kompletní nabídky
CEV VIANA
aktuality

Centrum ekologické výchovy VIANA
při Schole Humanitas
Ukrajinská 379,
436 64 Litvínov
Tel: 476 111 226
e-mail: viana@humanitas.cz, www.humanitas.cz/viana

Nabídka pobytů s tématem les a lesní ekosystémy a voda a
vodní ekosystémy v rámci udržitelnosti projektu Pestrý/BUNT,
Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge

Po stopách vody
• 3 nebo 5 denní pobyt

Tajemství lesa
• 3 nebo 5 denní pobyt

Témata

Mapování
vodních
toků

Určování
vodních
živočichů

Lesní patra

Péče o les a
lesní
ekosystémy

Jakost a
kvalita
vody, vodní
monitoring

Péče o
vodní
ekosystémy

Kdo žije v
lese

Lesy
Krušných
hor

Nastíněná témata jsou pouze střípkem našich možností. Na základě domluvy je možné témata do programu
3 nebo 5 denních pobytů přidávat/ubírat. Připravíme program pro Vaši třídu na klíč. Lektoři CEV VIANA
zajistí pomůcky, výukový materiál, pracovní listy a další.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás. Pro realizaci pobytových akcí je nutné domluvit přesné místo
realizace, dopravu, ubytování a stravování nebo lektorné či zapůjčení potřebných pomůcek.

Aktivity byly v letech 2012 – 2014 realizovány v rámci přeshraničního projektu Ziel3/Cíl3 s názvem Pestrý/BUNT,
Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge.

Regionální exkurze
Těžba v
Krušných
horách

Proměny
Mostecka

Romantické
Českosaské
Švýcarsko

Tajemství
Českého
středohoří

Krásy Krušných
hor

Nejlepší učebnicí je příroda sama. Domluvte si pro svou třídu či třídní kolektiv jednodenní exkurzi ve vašem
regionu. Nabídka témat je pouze inspirativní. Připravíme pro vás program dle vašeho přání a v místě okolí vašeho
působiště. Doporučujeme však navštívit krajinu Českého středohoří či Českosaského Švýcarska nebo se podívat
na rekultivované plochy v okolí Mostu.

Kalkulace ceny regionální exkurze nutné předem konzultovat.
Modelová ukázka realizace regionální exkurze „Proměny Mostecka“
Škola po dohodě s lektorem CEV VIANA zajistí autobus a společně vyberou témata a místa konání regionální exkurze,
časovou a finanční náročnost aktivit. Exkurze „Proměny Mostecka“ může zahrnovat ukázku realizovaných rekultivací
(návštěvy míst: Matylda, areál Děkanského kostela, v ideálním případě výstup na Hněvín s možností rozhledu po
regionu), ukázku důvodů velkých proměn Mostecka (návštěvy vyhlídky u lomu Vršany – po dohodě, nebo návštěvu
Podkrušnohorského muzea – po dohodě). Pro účastníky regionálních exkurzí můžeme zajistit pracovní listy a
materiály potřebné k realizaci aktivit.
Program regionálních exkurzí a materiály vznikly
v rámci projektu REGION
Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji.
CZ.1.07/1.1.00/08.0036

Zážitkové pobyty a školní výlety nebo školy v přírodě
Pobyty tzv. "na
klíč" podle
přání školy

Programy škol
v přírodě

Tématické dny
nebo výlety

Realizace
zážitkových
aktivit

Chcete vyrazit se svou třídou na několikadenní pobyt či do školy v přírodě? Nabízíme nově přípravu, tvorbu a
realizaci školních pobytů tzv. „na klíč.“ S lektory CEV VIANA je možné domluvit požadovanou délku pobytu,
obsahovou a programovou náplň, místo realizace a další náměty a nápady.

Kalkulace ceny pobytu, školního výletu nebo školy v přírodě je nutné předem konzultovat.

Soutěže CEV VIANA ve školním roce 2017/2018
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 2018 – „KDYŽ VODA PROMLUVÍ“
Široká veřejnost

uzávěrka 28.2.2018

informace: www.cev-viana.cz

19. ročník fotografické soutěže pro širokou veřejnost. Fotografie je možné zasílat do několika kategorií (žáci 1.
stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ a SŠ). Sledujte naše webové stránky.

SOUTĚŽNÍ PROJEKT PRO 2.STUPEŇ ZŠ „EKOLOGICKÁ STOPA 2018“
6. až 8. třídy ZŠ

uzávěrka přihlášení týmů 15.12.2017

informace: www.cev-viana.cz

Badatelsky orientovaný soutěžní projekt Ekologická stopa bude startovat počátkem ledna 2018.

KORESPONDENČNÍ SOUTĚŽ – „ŽIVOT KOLEM NÁS 2018“
2. až 5. třídy ZŠ

uzávěrka přihlášení týmů 15.12.2017

informace: www.cev-viana.cz

Dalším rokem pokračuje oblíbená korespondenční soutěž, které se zúčastnilo (v 11 ročnících) již několik tisíc
účastníků z celého Ústeckého kraje. Korespondenční soutěž s ekologickou tématikou, se zajímavými úkoly,
hádankami, doplňovačkami nebo křížovkami, testy či doplňovačkami bude startovat počátkem ledna 2018.
Soutěž byla v letech 2012 – 2013 realizována v rámci přeshraničního projektu Ziel3/Cíl3 s názvem Pestrý/BUNT,
Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 2018 – „DOMEČKU DOMEČKU KDO V TOBĚ BYDLÍ“
MŠ a 1. třídy ZŠ

start 15.11.2017

informace: www.cev-viana.cz

Soutěž nejen pro nejmladší účastníky. Rádi malujete a tvoříte? Inspirujte se zvířecími domečky! Podrobnosti
k soutěži zveřejníme počátkem října 2017.

ČINNOST CEV VIANA VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 PODPOŘILI

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O SPOLUPRÁCI NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT
Centrum ekologické výchovy VIANA
při Schole Humanitas
Ukrajinská 379,
436 64 Litvínov
Tel: 476 111 226
e-mail: viana@humanitas.cz, www.humanitas.cz/viana

