Jak k nám doplavete?

Mezinárodní Environmentální Vzdělávací, Poradenské
a Informační Středisko ochrany vod Vodňany
(MEVPIS Vodňany),

Ing. Petra Plachtová
+420 602 390 634; plachtova@frov.jcu.cz;
koordinátorka a lektorka vzdělávacích akcí

PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Mgr. Miroslav Boček

(2. stupeň)

Na Valše 207, 389 01 Vodňany
(parkování před budovou, vjezd z Říční ulice)
GPS souřadnice: 49°09'07.5"N 14°10'37.9"E
MEVPIS je umístěn ve Vodňanech cca 15 minut pěšky
od autobusového a vlakového nádraží.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

+420 728 152 581; bocek@frov.jcu.cz;
lektor vzdělávacích akcí
Jsme součástí Krajské sítě environmentálních center KRASEC, z. s.
a Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

www.frov.jcu.cz, www.mevpis.cz

Letem vodním světem
(Roadshow FROV JU)
Zážitkový program zaměřený na vodní živočichy a jejich
ekologii, spojený s ukázkou živých ryb a raků. Žáci se dozvědí
spoustu zajímavostí ze života našich ryb a ze životního cyklu
migrujících druhů – úhoře, lososa a jesetera. Na chvíli se
promění v chemika či zemědělce a zjistí, jak různá odvětví
lidské činnosti přispívají ke znečišťování vody a diskutují
o možných způsobech nápravy. Významným bioindikátorem
čistoty vod je rak, s jehož biologií a ochranou se žáci seznámí.
Nakonec si žáci vyzkouší vybrané rybářské dovednosti
například vrhání sítí.

Od pramene k deltě

Celodenní programy

Žáci naleznou odpovědi na otázky: Proč mají ryby různý tvar
těla? Kde všude ve vodním prostředí se vyskytují? Proč lze
v horském potoce spatřit jen několik druhů ryb, na rozdíl
od říčních delt, kde se to mnoha druhy ryb jen hemží?
Jak svým chováním celý proces ovlivňuji? Hlavním cílem
programu je představení základních principů, jakými se mění
složení rybích společenstev tekoucích vod od pramenišť přes
potoky, říčky a řeky až k jejich vtokům do moří. K dispozici
bude řada interaktivních pomůcek.

Chystáte se na celodenní výlet a nevíte kam? Chcete propojit
zábavu se vzděláním? Ušijeme Vám program na míru.
Je možné zvolit některý z výše uvedených programů
a doplnit ho exkurzemi na odborná pracoviště Fakulty
rybářství a ochran vod JU - Experimentální rybochovné
pracoviště a pokusnictví s ukázkou říčních a dravých druhů
ryb a raků. Další možností je návštěva Genetického
rybářského centra, které je unikátní chovem chrupavčitých
ryb, zejména jeseterů. Žáci budou mít možnost vidět tyto
živoucí fosilie na vlastní oči. Jednou z možností je i návštěva
rybářského muzea a akvárií při Střední rybářské škole
a VOŠ VHE ve Vodňanech.
Doplněním programu jsou environmentální aktivity v terénu.

Délka programu: 2 hodiny (nebo dle domluvy)
Místo konání: MEVPIS Vodňany nebo u Vás v ZŠ
Max. počet žáků: 30
Věk žáků: 11 - 16 let
Cena: 50 Kč (na MEVPISu), 60 Kč (ve Vaší ZŠ) / 1 žáka

Délka programu: 1,5 hodiny
(dle domluvy)
Místo konání: MEVPIS Vodňany
nebo u Vás v ZŠ
Maximální počet žáků: 30
Věk žáků: 11 - 16 let
Cena programu:
50 Kč (na MEVPISu),
60 Kč (ve Vaší ZŠ) / 1 žáka

Jak funguje říční niva
Program žáky seznámí s fungováním důležitého
krajinotvorného ekosystému a na něj navázanými živočišnými
a rostlinnými druhy. Účastníci se dozvědí, co je říční niva, jaké
v ní fungují základní potravní řetězce. Cílem je mj. pochopení
významu ekosystému říční nivy pro člověka. Výklad bude
prokládán aktivizujícími činnostmi: práce s modelem říční nivy,
mikroskopování, modely plazů a obojživelníků, vyplňování
pracovních listů. Pro studenty máme připraveno mnoho
atraktivních didaktických pomůcek.
Délka programu: 2 hodiny
(nebo dle domluvy)
Místo konání: MEVPIS Vodňany
nebo u Vás v ZŠ
Max. počet žáků: 30
Věk žáků: 11 - 16 let
Cena:
50 Kč (na MEVPISu),
60 Kč (ve Vaší ZŠ) / 1 žáka

Délka programu: 4 - 6 hodin (dle domluvy)
Místo konání: MEVPIS Vodňany
Maximální počet žáků: 50
Věk žáků: 6 - 16 let
Cena programu: 80 Kč / 1 žáka
Poznámka: Možnost zajištění stravování.

Jak funguje rybník

Vícedenní programy

Program představí žákům tento pro jižní Čechy
charakteristický fenomén z různých úhlů – z hlediska
vodohospodářského, biologického, ekologického
a rekreačního. Výklad bude prokládán interaktivními
činnostmi – práce s modelem rybniční kaskády, ukázka
preparátů a modelů ryb a dalších vodních živočichů, nácvik
rybářských dovedností – vrhání sítí na cíl apod. Základem
bude práce s bohatě ilustrovanými interaktivními pracovními
listy.

Program je kombinací a prohloubením denních programů
obohacených o exkurze na rybochovná pracoviště a širšími
aktivitami v přírodě (rybníky, říční niva, řeka Blanice).
Programy jsou mezi sebou navázané environmentálními
hrami a sezonními aktivitami (landart, lov bezobratlých,
krmení ryb apod.). Akci otevírá program Seznámení s vodními
živočichy a jejich ekologií - ukázka živých ryb, raků apod.
Následuje vybrané průřezové téma - Jak funguje říční niva,
Jak funguje rybník, Od pramene k deltě + venkovní program
na daném ekosystému. Program může být po dohodě
upraven podle přání školy.

Délka programu: 2 hodiny (dle domluvy)
Místo konání: MEVPIS Vodňany nebo u Vás v ZŠ
Maximální počet žáků: 30
Věk žáků: 11 - 16 let
Cena programu: 50 Kč (na MEVPISu),
60 Kč (ve Vaší ZŠ) / 1 žáka

Délka programu: 14 hodin (dle domluvy)
Místo konání: MEVPIS Vodňany
Maximální počet žáků: 30
Věk žáků: 10 - 16 let
Cena programu:
90 Kč program, 200 Kč ubytování/noc, 200 Kč celodenní
stravování (snídaně, 2x svačina, oběd, večeře, pitný režim)
za jednoho žáka

