VÝUKOVÉ PROGRAMY
Brenda ze Zambie

Život v pralese

V restauraci Svět

Neviditelná ruka
trhu

Ekologická stopa

ZAŘAZENÍ DO VÝUKY
PT: průřezová témata
P: předmět
P: Člověk a jeho svět – místo, kde
žijeme – Evropa a svět, Člověk a
jeho svět – Lidé kolem nás –
rodina, soužití – Rozmanitost
přírody – Člověk a jeho zdraví
PT: OSV, VMEGS, MV
P: Člověk a jeho svět – místo kde
žijeme – Evropa a svět, Člověk a
jeho svět - Lidé kolem násRozmanitost přírody, rovnováha v
přírodě, životní podmínky,
ochrana přírody
PT: MV, VMEGS, EV
P: Člověk a jeho svět – místo, kde
žijeme – Evropa a svět - Lidé
kolem nás – globální problémy
přírodního prostředí Rozmanitost přírody – Člověk a
jeho zdraví – Člověk a svět práce
PT: VMEGS, EV, OSV, VDO
P: Výchova k občanství – stát a
hospodářství – principy tržního
hospodářství
PT: VMEGS
P: Přírodopis – Neživá příroda Základy ekologie – ochrana
přírody a životní prostředí –
Regiony světa PT: EV, OSV,VDO, VMEGS

ANOTACE

CÍLOVÁ
SKUPINA

Děti se zábavnou a interaktivní formou dozví, jak vypadá MŠ (5 – 6 let)
život jejich vrstevníků na druhé straně zeměkoule – rodina a
škola, co dělají ve volném čase, s čím si hrají, atd.
1. až 3. tř. ZŠ

DÉLKA

CENA

60 min.

40 Kč/žák

90 min.

Jeden program představuje život dětí v jedné z nabízených zemí.

Děti podniknou cestu do pralesa, během níž se seznámí s MŠ (5 – 6 let)
rostlinami a zvířaty, které tam žijí. Stanou se na chvíli lidmi z
pralesa, vyrobí si masky a dozví se, co všechno nám prales
dává.

60 min.

40 Kč/žák

V rámci programu se žáci na příkladu konkrétní plodiny banánu - dozvídají o způsobu jejich pěstování. Seznamují se
s dopady jejich pěstování na přírodu i na lidi a s možnostmi,
jak je možné určité negativní dopady omezit. Žáci získávají
větší povědomí o odpovědné spotřebě.

4. a 5. tř. ZŠ

90 min.

40 Kč/žák

Žáci odhalí propojenost a vzájemnou provázanost světové 8. a 9. tř. ZŠ
ekonomiky a získají základní informace o fungování
světového obchodu. Společně se zamyslí nad konceptem SŠ
odpovědné spotřeby.
Žáci se seznámí s důsledky, jež může mít naše spotřební 2. st. ZŠ
chování na životní prostředí nejen v našem bezprostředním
okolí, ale i v ostatních zemích světa.

90 min.

40 Kč/žák

90 min.

40 Kč/žák

Vysvětlivky
MV – Multikulturní výchova, VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
EV – Environmentální výchova, OSV – Osobnostní a sociální výchova, VDO – Výchova demokratického
občana, MeV – Mediální výchova
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Kontaktní osoba
Karin Majerová
telefon: 581 111 907
e-mail: karin.majerova@arpok.cz
Cestovné lektorů






Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady na cestovné ve výši: 4 Kč x počet km x počet lektorů.
Počet km určujeme dle plánovače na serveru mapy.cz.
Mimo území města Olomouce pojedeme pouze v případě, že si daná škola objedná minimálně 2 výukové programy.
Maximální počet dětí ve třídě je stanoven na 25 (v případě většího počtu žáků v jedné třídě je nutná individuální domluva předem).

Vysvětlivky
MV – Multikulturní výchova, VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
EV – Environmentální výchova, OSV – Osobnostní a sociální výchova, VDO – Výchova demokratického
občana, MeV – Mediální výchova
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