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Nabídka výukového programu pro ZŠ a SŠ o vlcích, rysech
a medvědech (příp. pouze o rysech)

Všem středním a základním školám Jihočeského kraje nabízíme :
 výukový program v rozsahu dvou vyučovacích hodin, kdy se studenti aktivně
zapojují a na závěr mají prostor pro diskusi.
- určeno pro 5.-9. ročník ZŠ, SŠ nebo pro vyšší stupně SŠ, rozsah
přizpůsobován věku posluchačů


jednohodinovou (45 minut) přednášku, v níž jsou obsaženy ty nejpodstatnější
informace
- určeno pro 5.-9. ročník ZŠ, SŠ nebo pro vyšší stupně SŠ, rozsah
přizpůsobován věku posluchačů

Anotace :
Studenti se dozvědí, jak a kde šelmy žijí v ČR i ve světě, o jejich skrytém životě, zjistí
jak jsou tato zvířata důležitá pro lesní ekosystém, co je ohrožuje a proč je důležité šelmy
chránit. Alternativou je výukový program o rysech zahrnující mj. informace o výskytu
těchto šelem na Šumavě a v celých jižních Čechách, okolnosti jeho vyhubení v minulosti
a jeho návrat do regionu umělou reintrodukcí v 80. letech.

Program využívá prvků multimediální prezentace – promítání unikátních fotografií
z divočiny a zvukových nahrávek hlasů velkých šelem. Využíván je dataprojektor a
přenosný počítač. Program je také doplněn o ukázky odlitých stop. Jako doplněk budou
zdarma k dispozici informační materiály a samolepky s problematikou velkých šelem,
které můžete případně i Vy později využít ve výuce.
Program prohlubuje znalosti žáků z ekologie a ukazuje souvislosti biologických
poznatků a je ho možno začlenit jako součást výuky biologie nebo jako výběrovou
přednášku pro zájemce mimo vyučovací čas. Program v rámci RVP rozvíjí vzdělávací
oblast „Člověk a příroda“.
Program vyučuje Ondřej Šanda, koordinátor místní skupiny Hnutí DUHA Č. Budějovice.
Cena :
Výukový program / přednášku Vám poskytujeme za příspěvek 10 Kč za žáka (finanční
spoluúčast žáků může zvyšovat jejich pozornost při výuce a nám pomůže pokrýt
náklady na realizaci přednášek).
V případě zájmu o výukový program nebo přednášku se na vhodném termínu můžete
domluvit
přímo
s lektorem
Ondřejem
Šandou
na
e-mailu
ceskebudejovice@hnutiduha.cz případně telefonním čísle 606 091 403.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.

