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O NÁS

Centrum environmentální a globální výchovy Cassiopeia tvoří tým lektorů, kteří pracují s environmentálními a jinými tématy v duchu úsloví „škola hrou“. Více než 20 let realizujeme výukové
programy pro školní kolektivy, dlouhodobé školní projekty, vzdělávací akce pro pedagogy,
volnočasové akce pro děti i pro dospělé.
Otevíráme dětem a mladým lidem svět přírody, rozvíjíme jejich vnímavost a informovanost ve
vztahu k přírodě a k životnímu prostředí. Pomáháme jim najít cesty k porozumění odlišnostem
a k přátelskému soužití v kolektivu. Vedeme děti a mladé lidi k osvojování environmentálně
i sociálně příznivých návyků a způsobů jednání.
CEGV Cassiopeia je zřizována Forestem – jedním ze základních článků Hnutí Brontosaurus.

VÝUKOVÉ PROGRAMY

Výukový program je promyšlený celek na sebe navazujících učebních aktivit na dané téma.
Je založen na metodách aktivního učení žáků, často využívá spolupráci v malých skupinách
(lektor zpravidla uvádí činnosti, pomáhá žákům s řešením úkolů, organizuje sdílení výsledků,
diskusi, doplňuje informace). Výukový program obohacuje a doplňuje školní vzdělávání jak
obsahově, tak metodicky. V naší nabídce najdete výukové programy s environmentální, multikulturní a osobnostně-sociální tematikou, s řadou přesahů do dalších oblastí vzdělávání. Lektoři mají zkušenosti s vedením dětských kolektivů a většinou i pedagogické vzdělání. Výukové
programy probíhají v našem centru v Č. Budějovicích (viz mapka), na venkovních lokalitách
nebo přímo ve školách. Informace najdete u anotací jednotlivých programů.

JAK OBJEDNÁVAT?

Přes internet: www.cegv-cassiopeia.cz (kde naleznete potřebné instrukce)
Nejdéle do 3 týdnů po objednání vás bude kontaktovat lektor/-ka výukového programu,
domluví s vámi konkrétní termín a organizační záležitosti. Prosíme, omluvte dlouhou dobu
vyřizování objednávek na začátku školního roku.

PODMÍNKY A DOPORUČENÍ

Zrušení dohodnutého termínu školou: nejpozději týden předem (u terénních programů
s ohledem na počasí i v den plánovaného konání). V případě rušení termínů méně než týden
předem nebo nedostavení se bez zrušení termínu neúčtujeme storno poplatky, způsobené
komplikace však zohledňujeme při příštím objednávání. Možným řešením za akutních situací
je účast jiné třídy z vaší školy na programu.

Zrušení dohodnutého termínu Cassiopeiou: je možné v případě náhlé indispozice lektora,
nebo v případě jiné potřeby po dohodě s objednávajícím. Za zrušený termín navrhneme náhradní termíny.
Cena programu
zahrnuje náklady na práci lektora (vlastní výuka, přípravné činnosti, organizační činnosti a komunikace, odborné a metodické aktualizace, cestovní náklady) a provozní náklady organizace
nezbytné k zajišťování výuky.
Ceny uvedené u anotací jednotlivých programů jsou konečné pro školy zřizované Statutárním městem České Budějovice. Minimální celková cena programu je 900 Kč, u venkovních
programů na vzdálenějších přírodních lokalitách 1200 Kč. Ceny pro ostatní školy mohou být
upraveny s ohledem na časovou a finanční náročnost dopravy lektorů.
V případě konání výukového programu ve školách mimo České Budějovice jsou uvedené ceny
platné za těchto podmínek:
•
Škola se nachází v dojezdové vzdálenosti nejvýše 1 hodinu veřejnými dopravními prostředky z Č. Budějovic. Podmínka platí i pro zpáteční cestu. V případě nesplnitelnosti
dané podmínky je možným řešením odvoz lektora z / do zastávky autobusu či vlaku.
•
Škola umožní optimální řešení z hlediska využití času lektora (dva programy po sobě, čas
zahájení programů s ohledem na dopravní spojení).
V rámci organizačních domluv vám rádi pomůžeme najít optimální řešení objednávky.
Účast pedagoga: Doprovázející pedagog zodpovídá po celou dobu konání programu za bezpečnost a chování žáků.
Vybavení žáků: Do našich učeben není dovolen vstup v botách (doporučujeme vzít s sebou
přezůvky, několik párů můžeme zapůjčit). Případné další požadavky na vybavení vám sdělí
lektor/-ka během organizačních domluv.
Před objednáním zvažte, že výukový program:
•
může přinést trvalejší efekt při vhodném provázání s ostatní výukou (lektoři vám rádi poskytnou doplňující náměty, odkazy na didaktické materiály apod.)
•
je vzhledem k použitým metodám organizován relativně volněji, nečekejte absolutní klid
ve třídě
•
vyžaduje čas, uvedený v anotaci (krácení je zpravidla na úkor kvality)
•
u skupin s problematickým chováním doporučujeme konzultovat výběr programu s lektory Cassiopeia, docílíte tím většího prožitku a dopadu pro danou skupinu

Na spolupráci se těší

Mgr. Tomáš Smrž, Mgr. Tereza Velehradská, Mgr. Jana Vlasáková, Mgr. Zdenka Doubravka
a další spolupracovníci Cassiopeii.

Vysvětlivky u jednotlivých výukových programů …
VP stojí 60 Kč na žáka, avšak
minimální cena za jeden program
je 900 Kč*
8.-9 tř. , SŠ

60 Kč

min. 900 Kč

určený 8.-9. třídám ZŠ
a středoškolákům
* U speciálních škol možnost individuální domluvy.
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podmínka realizace:
alespoň 4 objednávky do 30.11.2017
2 hod.
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ve školách program trvá 2*45 minut, v našich
učebnách a v terénu může trvat až 2*60 minut
dle domluvy
3

říjen – duben

ŠKOLA HROU V UČEBNĚ

NEVIDITELNÁ RUKA TRHU

8.-9. tř., SŠ

60 Kč

min. 900 Kč

2 hod.

Skupiny hráčů zastupují různé státy světa a snaží se vydělat peníze prodejem výrobků, po
kterých je na globálním trhu poptávka. Brzy však zjistí, že nemají stejné výchozí pozice (materiál, pomůcky, vstupní „kapitál“). Dojde k vyjednávání, vzájemným obchodům a vytváření
ekonomických strategií. Do hry vstupují vnější události - změny výkupních cen, rozvojová
pomoc nebo předávání cenných informací. Ve druhé hodině reflektujeme průběh hry a propojujeme jí s realitou. Uvedeme si konkrétní příklady působení „neviditelné ruky trhu“ na
životní prostředí a sociální podmínky v chudých státech a přijdeme na to, že jí můžeme
usměrňovat spotřebitelskými volbami.
říjen-duben

ZMĚNY KLIMATU

8.-9. tř., SŠ

60 Kč

min. 900 Kč

2 hod.

O čem to bude: Co znamenají pojmy „změny klimatu“ a „globální oteplování“? Jaké hlavní
otázky jsou s nimi spojené? Jak na ně odpovídají různé názorové skupiny ve společnosti?
Jak rozlišit informace „k věci“ od nepoučeného „tlachání“? Jakými metodami vědci zkoumají klima? Jaké příčiny klimatických změn jsou ve hře a jaké následky lze očekávat? Čím
ovlivňuje klima lidská civilizace? Co může udělat jednotlivec pro snížení emisí skleníkových
plynů?
Jak to bude probíhat: převážně metodami aktivního učení - budeme pracovat s výroky,
obrázky, mediálními sděleními a vyzkoušíme si řízenou diskusi.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

listopad-únor
říjen – duben

CESTY JÍDLA

6.-9. tř., SŠ

60 Kč

min. 900 Kč

2 hod.

O čem to bude: Co by stálo za to vědět o potravinách, které jím? Jaké josu „příběhy“
potravin od semínka na poli po hotový výrobek? Jak výroba potravin ovlivňuje stav živé
přírody, kvalitu vody, půdy, ovzduší a životy lidí? Jak potraviny cestují po světě, proč to tak
je, a jaké to má dopady? Jaká rizika přinášejí chemické postřiky, jak žijí hospodářská zvířata
v běžných chovech, jaké jsou pracovní podmínky pěstitelů banánů nebo kakaa? Čím se liší
ekologické zemědělství od běžné praxe, proč jsou biopotraviny dražší, k čemu slouží značka
Fair Trade?
Jak to bude probíhat: metodami aktivního učení od navození otázek k odhalení problémů
a nalezení možných řešení. Program je doplněn krátkými videi.
říjen – duben

JAK VYSTAČIT S JEDNOU ZEMÍ

8.-9. tř., SŠ 60 Kč min. 900 Kč

2 hod.

V první hodině sehrajeme strategickou hru. Skupiny hráčů podnikají v námořním rybolovu.
Cíle a pravidla hry je motivují k co nejvyššímu úlovku. Brzy však zjistí šokující věc – stavy
ryb klesají a začínají prodělávat. V reakci na problém hráči postupně nacházejí udržitelnou
strategii hospodaření s obnovitelným přírodním zdrojem. Ve druhé hodině reflektujeme průběh hry, uvedeme si příklady z reálného světa. Zobecníme si problém na čerpání všech
přírodních zdrojů Země naší civilizací. Přijdeme na to, co můžeme dělat pro jeho udržitelnost
a objasníme si pojem „ekologická stopa.“
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PITNÁ VODA - KOHOUTKOVÁ
NEBO BALENÁ?

6.-9. tř., SŠ

60 Kč

min. 900 Kč

2 hod.

Samozřejmě je řeč o vodě. Která chutná lépe? Která je zdravější? Dozvíme se důležité informace o jejím složení, z jakého zdroje pochází a jak se vyznat v informacích na etiketách.
Navíc budeme ochutnávat. Co myslíte, poznáme podle chuti rozdíl mezi minerální, kojeneckou nebo kohoutkovou, jak nám říkají v reklamách? Cílem programu je informovat
spotřebitele, aby své rozhodování kupovat či nekupovat balenou vodu, popř. kterou balenou
vodu vybrat, činili vědomě, na základě dostatečné informovanosti, nikoli pouze na základě
reklamních doporučení.
Během programu změníme třídu na soudní síň a vžijeme se do rolí porotců, obhájců a žalobců, procvičíme schopnost vyjadřovat se a diskutovat.
listopad - únor

EKOLOGICKY ŠETRNÁ
DOMÁCNOST

6.-9. tř.,

60 Kč

min. 900 Kč

2 hod.

Macháčkovi vás zvou do své domácnosti s ekologicky šetrným provozem. Projdeme se jednotlivými pokoji a ukážeme si, jak šetří energiemi, jak se snaží co nejméně znečišťovat vodu,
v kuchyni si vyzkoušíme třídění odpadu a ekologické nakupování. Prakticky si ukážeme, jak
souvisí spotřeba elektřiny, tepla nebo vody s devastací krajiny nebo změnami klimatu. Uvědomíme si, že co do domu putuje a co z něj naopak odchází pryč, závisí na jeho obyvatelích.
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4

únor-duben

listopad - únor

TŘÍDIT, ČI NETŘÍDIT?

6.-9. tř.

60 Kč

min. 900 Kč

2 hod.

Toť otázka! Jestli ještě váháte, tak neváhejte přijít na náš program. Seznámíme vás s několika rodinami, které se k tomuto problému postavily po svém. Porovnáme, jaký přístup
je šetrnější k životnímu prostředí. Budeme stopovat, kam vedou cesty našich odpadů: od
popelnice ke skládce, od kontejnerů k recyklaci. Osvětlíme si fungování skládky, spalovny
i sběrných dvorů a také si ukážeme, jak můžeme vzniku odpadu předcházet. Povíme si
něco o kompostovatelných plastech a možnostech znovuvyužití odpadů. Po zasvěcení do
odpadové problematiky si budete moci sami odpovědět, zda je lepší třídit, či netřídit.

ŽÍT A PŘEŽÍT V PŘÍRODĚ

6.-9. tř.

60 Kč

min. 900 Kč

Výukový program na motivy stejnojmenné knihy německého biologa Josepha Reichholfa.
Různé činnosti vsedě i v pohybu vedou žáky k odvozování poznatků z ekologie – jak se
organismy přizpůsobují svému prostředí, co je důležité k přežití ve vodě, v písku, v horách
a jinde, kde a jak přezimují různí živočichové, jak působí konkurence uvnitř druhu i mezi
druhy, kdy mohou dva druhy žít ve stejném prostředí a jíst stejnou potravu, jak se různé
organismy chrání před nebezpečím, jakou roli v přírodě hrají býložravci, predátoři, paraziti
nebo choroby. To vše dává žákům příležitost nahlédnout do geniálního „řádu přírody“.
říjen – duben

únor-červen

SUPERMARKET JINÝMA
OČIMA

6.-9. tř.

60 Kč

min. 900 Kč

2 hod.

Každý z nás byl někdy nakupovat v supermarketu. Tentokrát se na supermarket podíváme
jinýma očima. Prozkoumáme reklamní letáky a jejich slogany. Dozvíme se, jak vznikají slevy, proč jsou nákupní košíky tak obrovské nebo z jakého důvodu jsou sladkosti vystaveny
u pokladen a pečivo až v zadní části obchodu. Při zkoumání psychologie prodeje budeme
používat ukázky z dokumentárního filmu Český sen. Podíváme se, jak vznikají reklamy, a na
závěr si několik reklam sami vytvoříme.

JAK SE ŽIJE V LESE?

6.-7. tř.

60 Kč

6.-9. tř.

60 Kč

min. 900 Kč

2 hod.

O čem to bude: Co všechno můžeme objevit v naší přírodě, jak se mění s nadmořskou
výškou, jak horniny ovlivňují vzhled krajiny, které organismy obývají různá stanoviště, jak
lidské činnosti ovlivňují biologickou rozmanitost, které ekosystémy vyžadují lidskou péči, jak
se vyvíjí opuštěné pole nebo rybník, proč se vyhlašují chráněná území.
Jak na to půjdeme: Na šesti stanovištích žáci v malých skupinách řeší úkoly s pomocí
obrázků, přírodnin a pracovního listu. Následuje sdílení odpovědí a vyvození poznatků. Poté
hrajeme didaktickou hru „Přežití v krajině“.

6.-7. tř.

60 Kč

min. 900 Kč

2 hod.

O čem to bude: o rozmanitých krajinách, které tvoří jižní část Čech, od pánví a pahorkatin
až po horské oblasti. O živých organismech a ekosystémech, které k těmto krajinám náležejí. O tom, jak lidé utvářejí, chrání i ohrožují zdejší přírodu.
Jak na to půjdeme: žáci spolupracují v malých skupinách a „putují“ po připravených stanovištích. Každé stanoviště představuje jiný typ krajiny, je vybaveno kresleným obrazem,
kartičkami s fotografiemi ekosystémů, živočichů a rostlin. Úkoly na stanovištích vedou žáky
k rozluštění „klíčových slov“, jejichž společný význam poté zkusí odhalit. Ve druhé hodině si
zopakujeme, rozšíříme a upevníme poznatky s využitím promítání na tabuli a hravých aktivit.
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2 hod.

listopad-duben

ZE ŽIVOTA STROMU

6.-7. tř.

60 Kč

min. 900 Kč

2 hod.

O čem to bude: Jak různé druhy stromů usilují o zajištění potomstva, jak vypadají jejich
„miminka“, jak kořeny stromů spolupracují s houbami; jak to, že voda teče tělem rostlin
vzhůru; jaké „zázraky“ se odehrávají v listech, jak to vypadá uvnitř kmene stromu, jak vznikají
pozoruhodné tvary stromů, kdy strom dodává do ovzduší kyslík a kdy se stává nejlepším
„domovem“ pro různé živočichy.
Jak na to půjdeme: pomocí her, činností s obrázky i s textem, zviditelňování neviditelného,
krátkých videí a dobře mířených otázek. V malých skupinkách, ve dvojicích, individuálně
i všichni společně.

říjen-duben

PUTOVÁNÍ PŘÍRODOU
JIŽNÍCH ČECH

min. 900 Kč

O čem to bude: Co všechno tvoří les, v čem se podobá domu, na jakých „adresách“ najdeme jeho různé obyvatele, jak spolu navzájem souvisejí jejich životy, co by v lese nemělo
chybět pohledem živočichů, kdo udržuje koloběh života, jaké užitky poskytuje les lidem
i krajině, jaké jsou zásady ekologicky šetrného hospodaření, jak poznáme výrobky ze „šetrného dřeva“, co ovlivňuje odolnost lesa proti přírodním katastrofám.
Jak na to půjdeme: sérií činností, soustředěných kolem velkého obrázku lesa na plátně, sestavováním „pavučiny“ vztahů, skládáním puzzle, hraním scének a drobných her, příběhem,
přemýšlením nad problémovými otázkami.

říjen – duben

PUTOVÁNÍ PŘÍRODOU
ČESKÉ REPUBLIKY

2 hod.

listopad - únor

POKUSY - KOUZELNÁ VODA

6.-7. tř.

60 Kč

min. 900 Kč

2 hod.

Umí se sama proměnit z tekutého stavu na kostku ledu. Umí se jako pára vznášet ve vzduchu. Pružná blanka na jejím povrchu dokáže nadnášet lehké předměty a udrží ji ve sklenici,
i když je hladina nad okrajem. Proč teplo uvádí vodu do pohybu – jak to ovlivňuje život
pod vodou? Kam až voda doputuje ve sklenici, když k ní přidáme olej a šumivou tabletku?
Nechte se za pomoci pokusů okouzlit vlastnostmi vody.
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

ŠKOLA HROU V přírodě

ČB / únor - červen

ROZMANITÁ AFRIKA

6.-9. tř.

60 Kč

min. 900 Kč

2 hod.

4

V průběhu programu se pokusíme ukázat žákům pestrost afrického kontinentu. Zaměříme
se především na život lidí zde žijících a problémy, kterým čelí. Společně prožijeme reálný
příběh rodiny z Tanzanie - během sestavování jejich rodinného rozpočtu ve skupinách poznáme odlišné životní priority a uvědomíme si, že místní obyvatelé řeší nelehkou finanční
situaci každý den.
únor - červen

RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU

6.-9. tř.

60 Kč

min. 900 Kč

2 hod.

4

Každý z nás je určitým způsobem jedinečný, zastáváme různé názory a jinak se chováme
v určitých situacích. Cílem tohoto programu je přivést žáky k zamyšlení nad tím, že nic není
černé nebo bílé. Naučit je dívat se na různé situace z různých úhlů pohledu, očima těch
„druhých“ a nacházet tak společnou řeč i ve zdánlivě neřešitelných situacích.
únor - červen

LIDSKÁ PRÁVA

6.-9. tř.

60 Kč

min. 900 Kč

2 hod.

4

Každý člověk má určitá základní práva bez ohledu na to, jaký je, nebo kde se narodil. Seznámíme se s vybranými právy ze Všeobecné deklarace lidských práv. Rozborem skutečného
příběhu čínské dívky Jasmíny si ukážeme důsledky nedodržování či porušování lidských práv
na její život. V programu pracujeme s filmovými ukázkami, které žáky vtáhnou do tématu.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

únor - červen

CO NÁM SDĚLUJÍ MÉDIA A CO
NAJDEME POD POKLIČKOU…

6.-9. tř.

60 Kč

min. 900 Kč

2 hod.

Náš současný svět je zaplaven různými informacemi a názory, které nás obklopují ze všech
stran. Jak se v nich lépe orientovat? Jak se nenechat manipulovat zavádějícími zprávami
nebo reklamami? Tento program má za cíl uvést žáky do problematiky kritického vnímání
mediálních sdělení. V rámci programu se mimo jiné podíváme na televizní zprávy, vytvoříme
společně reklamu a dozvíme se, jak a proč funguje. Na závěr se zastavíme u předností a nebezpečí nejnovějších medií – sociálních sítí. Žáci přijdou na to, že média realitu nejen ukazují,
ale sama ji dokážou vytvářet.

4

Pro školní rok 2017/2018 jsme vytvořili novou nabídku výukových programů osobnostní
a sociální výchovy. Představujeme Vám jejich lektorku:
Mgr. Zdenka Doubravka, 1975
Vystudovaná lektorka výchovy v přírodě, zážitkové pedagogiky a zdravého životního stylu na
UP Olomouc. Organizovala adaptační kurzy na ZŠ a SŠ, vedla kurzy zážitkové pedagogiky
pro učitele. Zkušenosti ze zahraničních projektů: environmentální programy pro školní třídy
v USA, expediční programy v Jihoafrické republice. V Brněnském ekocentru Lipka působila
jako lektorka pobytových programů.
září-říjen / duben - červen

SPOLU

6. tř.

70 Kč

min. 1050 Kč

4 hod.

novinka!

Podpůrný program zacílený na stmelení třídního kolektivu.
Opustíme školní lavice a vyběhneme ven – SPOLU! Čekají nás hry, při kterých spoluprací
a komunikací nejdál dojdeme. Tvořivé řešení úkolů a originalita jsou výhodou, dobrá nálada
a podpora kamarádů přinese úsměv nás všech. Jdeme do toho – SPOLU!
Program doporučujeme jako výlet - po dohodě s lektorkou lze vybrat lokalitu v dosahu MHD
České Budějovice, nebo lokalitu dostupnou vlakem. Pokud je nedaleko školy vhodné přírodní místo, program můžeme přizpůsobit i tomuto místu.
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JEDNODENNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY
6.-9.tř., SŠ/3-7 dnů /od 1500 Kč (ubytování, strava, lektorné) září-říjen / květen-červen

ADAPTAČNÍ KURZY

novinka!

Adaptační kurzy jsou vhodné pro nové třídní kolektivy, nebo pro kolektivy, které mají zájem
zlepšit vztahy, rozvinout schopnosti komunikace, spolupráce, důvěru a sebepoznání. Probíhají pod vedením lektorů se zkušenostmi z organizace, která jako první začala před 20 lety
tyto kurzy systematicky rozvíjet.
Program je postaven na hrách, které postupně od seznámení vedou skupinu k rozvoji komunikace, spolupráce, k důvěře až ke schopnosti přijímat a řešit týmové i individuální výzvy.
Program vyváženě kombinuje pohybové aktivity, tvořivé, přemýšlivé, komunikační i dramatické. Zážitky z nosných her jsou umocněny závěrečnou reflexí – pohled na skupinové
a individuální dění v širším kontextu, uchopení dané zkušenosti pro život v třídním kolektivu.
Čím delší program, tím dále je možné se se skupinou dostat.
květen, červen

EXPEDICE

6.-9.tř., SŠ

950 Kč

3 dny

novinka!

Program vychází ze 75 - leté zkušenosti organizace Outward Bound. Využívá expedici jako
nástroj k rozvoji osobnosti a vztahů ve skupině. První den je zaměřen na rozvoj skupinové
dynamiky, schopnosti spolupráce a komunikace, na výuku základních dovedností (navigace,
přespání v přírodě, rozdělání ohně a příprava jídla). Druhý a třetí den se musí skupina postarat sama o sebe v průběhu expedice. Žáci se podílejí na přípravě jídla, navigaci, přespání.
Ve skupině dostanou studenti šanci naučit se chápat a rozdělovat role, převzít zodpovědnost, vzájemně si pomáhat, hledat způsoby společné domluvy. Večer a na konci programu
probíhá citlivá reflexe zkušeností a pocitů účastníků.
Z čeho vycházíme? Jen málo dospělých si dokáže představit, čeho jsou děti schopné, když
dostanou důvěru a zodpovědnost do svých rukou.
Do programu je možné na 3. den zařadit projekt služby – dobrovolná pomoc přírodě nebo
lidem v místě kurzu.
Pěti denní varianta poskytuje více prostoru pro skupinovou dynamiku, týmové role, spolupráci, komunikaci a rozvoj dovedností (cena 1500 Kč / účastník).
Program vedou 2 lektoři. Místo realizace po dohodě s lektory.

říjen, květen, červen

CESTA DO ZEMĚ BLUDIČEK

6.-9. tř., SŠ

75 Kč

min. 1200 Kč

Kam se vydáme: na rašeliniště Červené Blato v CHKO Třeboňsko.
Na jak dlouho: dle dopravního spojení, program trvá 2-3 hodiny.
O čem to bude: za jakých podmínek a z čeho se tvoří rašelina, jak rašeliniště vzniklo a jak se
vyvíjí, jak rašelinná půda ovlivňuje druhové složení rostlinného a živočišného společenstva,
pro které rostliny a živočichy je rašeliniště nenahraditelným životním prostředím, čím se liší
přírodní les v rezervaci od hospodářských lesů v okolí, jaké užitky poskytuje přírodní rašeliniště lidské společnosti i okolní krajině, jak dřívější ruční těžba ovlivnila dnešní stav rašeliniště.
Na okružní cestě rezervací způsobíme male „zemětřesení“, objevíme přírodní repelent, vzácný druh borovice, rostlinu s květy jako vata i tajemná místa z pohádek o bludičkách.
Co budeme dělat: objevovat, pozorovat, zkoumat, testovat, bystřit smysly, porovnávat,
přemýšlet, soutěžit, hrát.
Jak se tam dopravit: zájezdovým autobusem nebo vlakem do stanice Petříkov, vzdálené
3,5 km od lokality. Cena dopravy není zahrnuta v ceně programu.
květen, červen

JAK SI VODA HRAJE S KAMENY – ČERTOVA STĚNA

6.-9. tř., SŠ

75 Kč

min. 1200 Kč

Kam se vydáme: do hlubokého údolí Vltavy pod Čertovou stěnou, kde je příroda opravdu živelná…
Na jak dlouho: dle dopravního spojení, program trvá cca 3 hodiny.
O čem to bude: Co je to kamenné moře a jak vzniká? Proč je koryto řeky plné balvanů? Jak si
voda s nimi „hraje“ a co při tom tvoří? Jak dlouhý čas uplynul od doby, kdy řeka začala hloubit
údolí? Pomocí několika navazujících úkolů vtáhneme žáky do pozorování přírodních dějů – „her“,
které hraje voda s kameny. Vyluštíme tajenku, sestavíme „recept“, dáme jména „sochám přírody
“, prozkoumáme lišejníkové mikrosvěty na povrchu kamenů a zaposloucháme se do mnohohlasu divoké řeky.
Jak se tam dopravit: vlakem, případně zájezdovým autobusem (cena dopravy není zahrnuta
v ceně programu).
říjen, duben - červen

RYBNÍK JAKO DŮM
– VRBENSKÉ RYBNÍKY

6.-9. tř., SŠ

60 Kč

min. 900 Kč

Kam se vydáme: do přírodní rezervace Vrbenské rybníky na okraji Č. Budějovic (lokalita je dostupná MHD)
Na jak dlouho: dle dopravního spojení, program trvá cca 3 hodiny.
O čem to bude: Rybník, to je víc než voda a ryby. Na hladině, ve vodním sloupci, na dně i v rákosinách podél břehů žijí rozmanití živočichové a rostliny. Rybníky spolu s hrázemi, vlhkými loukami
a bažinami tvoří velký propojený životní prostor.
Co budeme dělat: Postupně prozkoumáme různá prostředí a jejich organismy – budeme pozorovat vodní ptáky na hladině, lovit vodní bezobratlé živočichy, zkoumat život v rákosí a ve starých
dubech, posbíráme indicie do tajenky o bažinné olšině. Přitom se budeme se zamýšlet nad problémovými otázkami, nacházet souvislosti, vzájemná propojení a poznávat rybník „jako dům“.
Na závěr budeme schopní zdůvodnit různá omezení pro lidskou činnost v přírodní rezervaci.
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říjen, duben - červen

květen, červen

RYBNÍK JAKO DŮM – ŘEŽABINEC

6.-9. tř., SŠ

75 Kč

min. 1200 Kč

Kam se vydáme: Do národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně (lokalita
dostupná vlakem do stanice Ražice).
Na jak dlouho: dle odjezdu a příjezdu vlaků, 2,5 - 4 hodiny. Program lze vhodně doplnit
návštěvou muzea přírody a železnice v Ražicích (http://www.razice.cz/spejchar/muzeum/o-muzeu).
O čem to bude: Jak se šíří rákosí kolem břehů rybníka, kteří živočichové v něm žijí a jak jej
využívají, které živočichy můžeme objevit na hladině, které pod hladinou, co ovlivňuje jejich
početnost a rozmanitost, jaký příběh ukrývají Řežabinecké tůně plné vzácných obojživelníků, kterým ptákům slouží budky na stromech, co se smí a nesmí v rezervaci a proč to tak je.
Co budeme dělat: pozorovat, zkoumat, experimentovat, odhalovat souvislosti, hrát hry.

květen, červen

PÍSEČNOU PLÁŽÍ
DO LEDOVÝCH DOB

6.-9. tř.

75 Kč

min. 1200 Kč

Kam se vydáme: na Veselské pískovny a písečný přesyp u Vlkova v CHKO Třeboňsko.
Na jak dlouho: 3-4 hodiny, podle domluvy a dopravního spojení.
O čem to bude: Co je to vlastně písek, z jakých zrnek se skládá, jak a kdy se nahromadil
ve zdejší krajině, jak vypadá pravá písečná duna, jak se vyvíjí příroda na místech po těžbě
písku, které organismy osídlují holé písčiny, písčité stěny, písčité cesty a tůně na dnech těžebních jam, proč jsou pro ně pískovny důležité a jak je lidé mohou chránit, i když o tom neví.
Co budeme dělat: pozorovat, objevovat, zkoumat, experimentovat, napodobovat přírodní
děje, hrát hry a zamýšlet se nad „dobře mířenými“ otázkami.
Jak se tam dopravit: Lokalita je dostupná vlakem (do stanice Vlkov nad Lužnicí) nebo
zájezdovým autobusem (cena dopravy není zahrnuta v ceně programu).
květen, červen

STEZKA HRABĚNKY TEREZIE

6.-9. tř.

75 Kč

min. 1200 Kč

Kam se vydáme: do národní přírodní rezervace Tereziino údolí u Nových Hradů, kde se
příroda poutavě prolíná s historií.
Na jak dlouho: dle dopravního spojení, program trvá nejméně 3 hodiny.
Co se bude dít: Na okružní stezce, dlouhé asi 6 km, propojujeme pozorování přírody
s historickými motivy. Objevujeme „divotvorné stromy“, odhalujeme původ jejich zvláštních
tvarů, s pomocí nalezených přírodnin luštíme příjmení hraběnky i jméno místní říčky, zkoumáme originální architekturu larev chrostíků v potoce i kamenné mísy na skále, opředené
strašidelným příběhem. Za teplého počasí si děti užijí chůzi naboso po dlouhém smyslovém
chodníčku a přechod úzké říčky k desetimetrovému vodopádu.
Jak se tam dopravit: linkovým nebo zájezdovým autobusem (cena dopravy není zahrnuta
v ceně programu).
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DÍVČÍ KÁMEN

6.-7. tř.,

75 Kč

min. 1200 Kč

Kam se vydáme: na území dávného keltského města, na zříceninu středověkého hradu a do
unikátní přírody v CHKO Blanský les.
Na jak dlouho: dle dopravního spojení, zpravidla 4 hodiny.
Cestování časem (6.-7. ročník): Zveme vás na cestování časem do minulosti vzdálené stovky
i tisíce let. Projdeme po zbytcích opevnění keltského města, kde potkáme už jen „lesní duchy“. Pokusíme se uhodnout, kteří z nich nám sdělují o Keltech pravdivé informace, a kteří si
vymýšlejí. Jméno pradávného města vyluštíme v tajence po důkladném průzkumu památné
Třísovské lípy. Na hradě Dívčí kámen vyšleme skupinky dětí na průzkum s mapkou a úkoly
v pracovním listu. Po splnění úkolů je dovedeme k místu, kde se ukrývá malý „poklad“.
Tajnosti přírody (6.-9. ročník): Na břehu potoka prozkoumáme geologickou sbírku, kterou
shromáždila povodeň. Najdeme přitom skryté drahokamy, záhadné valounky podobné
meteoritům a přesvědčíme se o tom, že i kameny mohou být něčím zajímavé. S pomocí
kvetoucích bylin získáme indicie k rozluštění tajemství zdánlivě obyčejného borového lesa
v přírodní rezervaci Holubovské hadce. S mapkou a pracovním listem se vydáme na průzkum
zříceniny hradu Dívčí kámen. Rozmanité objevy nás dovedou k poznání, že zříceniny hradů
mají význam i pro ochranu přírody. Cestou zpět prozkoumáme prostor bývalého keltského
hradiště u Třísova.
Jak se tam dopravit: vlakem do stanice Třísov (Cestování časem) nebo do stanice Holubov (Tajnosti přírody), případně zájezdovým autobusem. Do ceny není zahrnuta doprava ani
vstupné na hrad (20 Kč/žák, učitelé zdarma).
duben, květen

ZA MĚSTEM V DIVOČINĚ

6.-7. tř.

60 Kč

min. 900 Kč

Kam se vydáme: podél pravobřeží Otavy na strakonickém Podskalí, kde v úzkém prostoru
„vládne“ spontánní příroda. Sraz s lektorem na nádvoří strakonického hradu.
Na jak dlouho: cca 3 hodiny, dle domluvy.
O čem to bude: Jak se vyvíjí příroda na neobhospodařovaném pozemku, které rostliny se
zde prosazují, a kteří živočichové jim v tom pomáhají, co je ryze „přírodní“ a co je utvářené
lidskou činností, jaké vlastnosti má přirozený les, co všechno roste na skále, kdo je tady
„náplava“ ze Šumavy.
Co budeme dělat: napodobovat přírodní děje, pracovat s obrázkovými a textovými pomůckami, luštit tajenky, rámovat přírodní obrazy, poslouchat zvuky okolí, hrát opakovací hru.
konec dubna

VODA NAD ZLATO

6.-7. tř.,

60 Kč

min. 900 Kč

Kam se vydáme: na území přírodní památky Tůně u Hajské, poblíž Strakonic, kde vodní
život vzkvétá v jámách po dávných zlatokopech.
Na jak dlouho: cca 3 hodiny, dle domluvy.
O čem to bude: Čím se liší tůně od jiných stojatých vod, pro které rostliny a živočichy jsou
důležité, jak souvisí velikost, hloubka či zastínění s životem v tůních, co je nutné dělat pro
jejich dlouhodobé zachování, jaké „příběhy“ stály u vzniku zdejších tůní.
Co budeme dělat: vyhledávat tůně podle obrázků v pracovním listu, zkoumat jejich vlastnosti a osídlení, luštit tajenku ze získaných indicií, lovit a pozorovat vodní bezobratlé živočichy, hrát hry na motivy života v tůních.
Jak se tam dopravit: z vlakového nádraží ve Strakonicích (cesta na lokalitu 30-45 minut).
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VÍCEDENNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY
nabízíme ve spolupráci s poskytovateli ubytování a stravy v blízkosti zajímavých přírodních
lokalit. Program probíhá v terénu (pouze za nesnesitelného počasí lze zajistit náhradní
program v interiéru), je zaměřen na poznávání a prožitek přírody. Základní varianty jsou
třídenní (1. den odpolední program, 2. den celodenní program, 3. den dopolední program),
lze však dohodnout kratší i delší program. Uvedené ceny programů jsou orientační
vzhledem k možným změnám u poskytovatelů služeb.

v náplavech, vlez do malé jeskyňky, geocaching.
3. den: závěrečný program v místě ubytování – opakovací úkoly a hry, získávání indicií k nalezení „pokladu“.
Ubytování: areál dětského letního tábora Velké Skaliny u Benešova nad Černou (pokoje ve
zděné budově). Ve volném čase možnost využití hřišť a sportovního náčiní (volejbal, basketbal,
fotbal aj.), ohniště. Za nesnesitelného počasí lze využít vnitřní prostory pro náhradní program.
Strava: plná penze v místě ubytování (zpravidla začínáme i končíme obědem), na druhý den
místo oběda cestovní balíček. V místě nejsou dostupné žádné obchody.

květen, červen / orientační cena 1250 Kč (ubytování, strava, lektorné)

NOVOHRADSKO

6.-9. tř.

Program
1. den: Stezka hraběnky Terezie – okruh v národní přírodní rezervaci Tereziino údolí
(3-4 hodiny, cca 4 km), prožitkové a přírodovědné aktivity vsazené do kontextu
místní historie, za příznivého počasí hmatové chodníčky v Kneippových lázních,
přechod říčky k vodopádu. Návrat na místo ubytování kolem 17. hodiny.
2. den: dopolední program v Nových Hradech: historicko – přírodovědný program
v PP Sokolí hnízdo, na hradě a v zámeckém parku; po dohodě možnost návštěvy
historické kovárny.
12:00 odjezd místním busem na Hojnou Vodu, odpoledne výstup na Kraví horu,
výraznou dominantu severní části Novohradských hor s rozhlednou na vrcholu.
Přírodovědné a prožitkové aktivity na 4 km okruhu s převýšením cca 200 m, velmi
atraktivní prostředí (velké balvany, skalní „městečko“, pralesovitá bučina aj.) Cesta
zpět místním busem, návrat na místo ubytování před 18. hodinou. Plné jízdné 42 Kč
/ dospělá osoba (stav v červnu 2017).
3. den: závěrečný program v místě ubytování – opakovací úkoly a hry, získávání
indicií k nalezení „pokladu“.
Ubytování: penzion Hamr, přímo v Terezině údolí (www.penzionhamr-novehrady.
cz). Kapacita 34 lůžek. Za nesnesitelného počasí náhradní program v prostoru restaurace.
Strava: plná penze v místě ubytování (zpravidla začínáme i končíme obědem), na
druhý den místo oběda cestovní balíček. Možnost volby jídel z jídelního lístku (i více
druhů najednou).
květen, červen / orientační cena 1250 Kč (ubytování, strava, lektorné)

SLEPIČÍ HORY

6.-9. tř.
Program
1. den: Lesní divočina – okružní trasa ve Slepičích horách, cca 8 km svižnějším tempem,
atraktivní a náročný terén. Průzkum skalního městečka, výstup na vrchol Slepice s pralesovitou rezervací a nádhernou skalní vyhlídkou, průběžné aktivity zaměřené na poznávání lesa,
geocaching („kešky“).
2. den: Jak si voda hraje s kameny – celodenní výlet do údolí Černé, cca 8 km pomalým tempem, atraktivní a náročný terén. Hluboké podhorské údolí s balvanitým řečištěm a „skalními
obry“ ve svazích. Prožitkové a přírodovědné aktivity (zaměření na neživou přírodu).
Přechod říčky po kamenech, výstup na zříceninu hradu Sokolčí, hledání modrých kamínků
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květen, červen / orientační cena 1250 Kč (ubytování, strava, lektorné)
6.-9. tř.
TŘEBOŇSKO
Program:
1. den: „Pod dubem, za dubem“ – pozorovatelské, výzkumné a hravé aktivity zaměřené na
(staré) stromy, jejich význam pro krajinu a živočichy. Před obědem krátký program na hrázi
Opatovického rybníka, odpoledne na území přírodní památky Branské doubí.
2. den: „Rybník jako dům“ – pozorovatelské, výzkumné i hravé aktivity zaměřené na ekosystém rybníka, vodní živočichy a rostliny, rybářské hospodaření a historické budování rybníků.
Dopoledne u rybníka Velké Stavidlo, odpoledne cesta po hrázích do Třeboně zakončená návštěvou záchranné stanice pro volně žijící živočichy (vstupné 20 Kč).
3. den: Čertův dub – dopolední program s opakovací hrou a závěrečnou cestou po stopách
místní pověsti. Cesta je spojena s orientačním úkolem, pozorováním přírody a možností využít
cvičebně herní prvky na Stezce zdraví.
4. Scénář programu lze podle okolností měnit, včetně možného zařazení výukového programu
„Cesta do Země bludiček“ v národní přírodní rezervaci Červené Blato (lokalita dostupná jen
zájezdovým busem, anotace je uvedena výše u jednodenních programů).
Ubytování: penzion a ekofarma Mlýnský dvůr (www.mlynsky-dvur.cz), v podnětném přírodním
prostředí, 2 km jižně od Třeboně. 3-4 lůžkové pokoje, 6 lůžkové apartmány (maximální kapacita
53 lůžek). Za nesnesitelného počasí lze využít vnitřní prostory penzionu pro náhradní program.
Strava: plná penze v místě ubytování (zpravidla začínáme i končíme obědem).
květen, červen / orientační cena 1400 Kč (ubytování, strava, lektorné)
6.-9. tř.
BLANSKÝ LES
Program:
1. den: Kleť: environmentální výukový program s lesní tematikou během výstupu na nejvyšší
horu Blanského lesa. Na vrcholu se nachází nejstarší kamenná rozhledna v Čechách (vstupné
10 Kč / žák, 20 Kč / dospělá osoba). Délka výstupu 6 km (+ stejně dlouhý sestup po jiné trase),
převýšení více než 500 m.
2. den: Dívčí kámen – cestování časem: environmentálně – historický program na jedné z nejpodnětnějších lokalit CHKO Blanský les (keltské oppidum Třísov, památná třísovská lípa, zřícenina hradu Dívčí kámen, naleziště drahých kamenů, přírodní rezervace Holubovské hadce).
Bližší informace najdete v nabídce jednodenních programů. Vstupné na Dívčí kámen 20 Kč /
žák, pedagogický doprovod zdarma. Doprava vlakem do Třísova / Holubova a zpět.
3. den: závěrečný program v okolí místa ubytování - cesta k impozantnímu výhledu na Zlatou
Korunu a údolí Vltavy, spojená s opakovacími úkoly a získáváním indicií k nalezení malého
„pokladu“.
Dle dohody lze do pobytového programu zařadit prohlídku ve zlatokorunském klášteře (70 Kč
/ žák) i klášterní knihovny se svazky starými několik století.
Ubytování: penzion U klášterní sýpky, Zlatá Koruna (www.uklasternisypky.cz).
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Možnost sportovního vyžití ve volném čase, za nesnesitelného počasí lze uskutečnit náhradní
program ve společenském sále.
Strava: plná penze v místě ubytování (zpravidla začínáme i končíme obědem), na druhý den
místo oběda cestovní balíček.

Další akce pořádané Cassiopeiou
ve školním roce 2017/18

květen, červen / orientační cena 1250 Kč (ubytování, strava, lektorné)

ČESKÁ KANADA

6.-9. tř.
Program:
1. den: environmentální výukový program v údolí Struha se zaměřením na ekosystém potoka
v pramenné oblasti, přírodní děje, které jej utvářejí a mění, jeho osídlení živými organismy
a působení na okolní přírodu. Výstup na Vysoký kámen (738 m.n.m.) spojený s průzkumem
originálních tvarů zvětrávání žuly. Délka trasy 8 km.
2. den: environmentální výukový „Sochy přírody“ - poznávací a prožitkové aktivity na 12 km
okruhu, kde přírodní živly a čas opracovaly žulové balvany do podoby rozkrojeného chleba,
kopečkové zmrzliny nebo obřího „puzzle“. V lese objevíme křišťálové studánky a nad rybníkem
Zvůle „živou sochu“ starou několik set let.
3. den: závěrečný program v okolí místa ubytování - opakovací úkoly a hry, získávání indicií
k nalezení „pokladu“.

Evropský den bez aut (22.9.2017)

V rámci evropského týdne mobility pořádá odbor ochrany životního prostředí města České Budějovice a CEGV Cassiopeia akci s environmentální tématikou na náměstí Přemysla Otakara
II. v Č. Budějovicích. Dopoledne se účastní přihlášené mateřské i základní školy. Odpoledne
bude program pokračovat pro veřejnost. Přihlašovat se můžete na e-mail: akce.cass@gmail.
com. Akce je zdarma.

Seminář „Zelený ostrov“

pro pedagogy 1. stupně ZŠ a mateřských škol (3.10.2017)
Účastníci se aktivně seznámí s metodickými materiály a pomůckami ze stejnojmenného projektu, které získají zdarma pro svou školu. Příběh o vzniku ostrova Krakatau a na něj navázané
aktivity pomáhají dětem porozumět přírodním zákonitostem a působení člověka na životní
prostředí.

Konference EVVO pro pedagogy
v Jihočeském kraji

17.10.2017 Konference „Podzimní den EVVO“ pro pedagogy MŠ v Jihočeském kraji.
14.11.2017 Konference „Podzimní den EVVO“ pro pedagogy ZŠ v Jihočeském kraji.
15.11.2017 Konference „Podzimní den EVVO“ pro pedagogy SŠ v Jihočeském kraji.
Program konferencí zahrnuje představení aktuálních nabídek aktivit EVVO pro školy v Jihočeském kraji, sdílení aktuálních informací, příklady dobré praxe EVVO ve školách, praktické dílny
s náměty na začleňování EVVO do školní praxe, prezentaci metodických materiálů, výukových
pomůcek a publikací.
Bližší informace k seminářům a konferencím: RNDr. Eva Koutecká, koutecka@cegv-cassiopeia.cz
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Mikulášovy časy (5.12.2017)

- pravidelná akce probíhající v přírodní zahradě v sídle naší organizace v Č. Budějovicích.
Dříve než nastane slavnostní okamžik příchodu Mikuláše s andělem, mohou si děti s rodiči
vyzkoušet rozmanitá stanoviště. Případné dotazy na e-mail: akce.cass@gmail.com

DLOUHODOBÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY

Den dětí (1.6.2018)

„M.R.K.E.V“ – Metodika Realizace Komplexní Ekologické Výchovy

- pravidelná akce probíhající v přírodní zahradě v sídle naší organizace v Č. Budějovicích.
Dopoledního programu se účastní děti ze speciálních škol, odpolední program navštěvují děti
(často spolu s rodiči) ve volném čase. Pro účastníky připravujeme rozmanité úkoly a hry na
několika stanovištích. Případné dotazy na e-mail: akce.cass@gmail.com

Akce mezinárodního projektu „Children In Permaculture
– Děti v permakultuře“

• dvoudenní seminář pro pedagogy mateřských škol a 1. stupně základních škol v Českých
Budějovicích (3/2018)
- seznámení s principy permakultury (angl. permanent culture) a možnostmi jejich začleňování
do výuky; seznámení s metodickými materiály, vyvinutými ve spolupráci s evropskými partnery, praktické ukázky aktivit a výukových bloků pro interiérovou i venkovní výuku
• mezinárodní konference na Toulcově Dvoře v Praze (4.-5.5.2018)
- jedinečné setkání pro všechny zájemce o permakulturu a udržitelný rozvoj; možnost shlédnout příklady dobré praxe začleňování permakultury do školní výuky, seznámit se s nově
vytvořenými metodickými materiály, navázat kontakty a poznat zajímavé lidi
Bližší informace k akcím projektu „Children In Permaculture“:
Mgr. Tereza Velehradská, velehradska@cegv-cassiopeia.cz

je dlouhodobý program Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina. Cílem programu je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO,
a to zejména poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné
výměny zkušeností.
Koordinaci sítě v Jihočeském kraji zajišťuje CEGV Cassiopeia. Členství v síti je otevřeno všem
základním, středním školám a školským zařízením se zájmem o environmentální výchovu.
Registrací do sítě můžete získat:
•
pravidelné čtvrtletní rozesílky metodických a informačních materiálů, včetně časopisu pro
ekogramotnost Bedrník
•
přístup do archivu e-bedrnik (archiv Bedrníku) průběžné elektronické rozesílky aktuálních
informací z oblasti EVVO
•
možnost zvýhodněné inzerce o vašich projektech v rámci povinné publicity
•
další regionální nabídky (např. slevy z účastnických poplatků na akcích pro pedagogy)
Služby poskytované v síti MRKEV jsou zpoplatněny částkou 500 Kč za kalendářní rok (platí
v roce 2017). Více informací naleznete na http://www.pavucina-sev.cz/rubrika/70-PROGRAMY-MRKEV/index.htm
Kontakt na krajskou koordinátorku:
RNDr. Eva Koutecká, Ph.D.
koutecka@cegv-cassiopeia.cz
725 515 994

Ekoškola

je mezinárodní program, založený na spolupráci všech aktérů vzdělávání (žáků, učitelů, vedení
školy i místní komunity) na ekologizaci provozu školy a zlepšování jejího prostředí. Důraz je kladen zejména na to, aby hybateli pozitivních změn ve škole a obci byly děti. Metodika programu
se opírá o 7 hlavních kroků (Ekotým, Analýza, Plán činností, Monitorování a vyhodnocování,
Informování a spolupráce, EVVO ve výuce, Ekokodex). Těchto 7 kroků umožňuje, aby děti
měnily prostředí školy a své návyky. Zároveň při tom získávají užitečné dovednosti pro svůj
budoucí život a učí se, jak se mohou zapojit do demokratického rozhodování.
Program Ekoškola probíhá v 64 státech světa. Hlavním koordinátorem v ČR je Tereza,
vzdělávací centrum, z.ú. CEGV Cassiopeia působí od roku 2009 jako koordinátor programu
v Jihočeském kraji. Propagujeme projekt mezi školami, poskytujeme konzultace zapojeným
školám, podílíme se na auditech, souvisejících se získáváním prestižního mezinárodního titulu
Ekoškola.
Více informací najdete na webu ekoskola.cz.
Kontakt na krajskou koordinátorku:
Mgr. Tereza Velehradská
velehradska@cegv-cassiopeia.cz
725515994
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Kde nás najdete?
Centrum environmentální
a globální výchovy Cassiopeia
Jizerská 4
370 11 České Budějovice

Cassiopeia
9 14
15

telefon: 725 515 994
e-mail: info@cegv-cassiopeia.cz
web: www.cegv-cassiopeia.cz

Výukové programy podporuje Statutární město České Budějovice – Projekt ekologické
výchovy „Terminál“, Krajská síť environmentálních center Krasec, Jihočeský kraj
a Ministerstvo životního prostředí.

CEGV Cassiopeia vznikla při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest

