2) NA CHLUM Z EVROPY VEDOU ŠLÁPOTY – 5. ročník pochodu
Bezplatné přednášky a akce pro základní školy

- KDY?: 9. května 2019 (8:30 – 13 hodin)
- pro žáky 3. – 9. tříd

1) VELIKONOCE V EVROPĚ – přednáška o
oslavách velikonočních svátků v zemích EU

START: konečná stanice trolejbusu č. 16
Doubravka (od 8:30 do 11 hodin)

Víte, jak se slaví Velikonoce na Kypru? Co dělají
děti na Velikonoce ve Francii či ve Velké Británii?
Co máte udělat, abyste nepotkali celý rok žádného
hada? Kde chodí koledovat čarodějnice?

CÍL: rozhledna Chlum (do 13 hodin)
- popis tras: 4 km celkem – po zelené
značce na rozhlednu Chlum a zpět
(konečná č. 16)

- KDY?: 1. – 17. dubna 2019
- KDE?: Velký klub Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 1 (či přímo
na Vaší škole – zejména mimoplzeňské školy)
- vhodné zejména pro žáky 3. – 6. tříd; přednáška trvá 60-90 minut
- přednáška se věnuje historii oslav jara, odpovídá na otázky, proč a kdy
Velikonoce slavíme, a seznamuje s nejzajímavějšími tradicemi a zvyky ve
vybraných evropských státech; žáci budou během přednášky aktivně
zapojeni prostřednictvím soutěží a pracovních listů

Bližší
informace
k přednáškám
a
Mgr. Ing. Jana Němcová, Eurocentrum
tel.: 377 946 007; e-mail: nemcova.jana@vlada.cz

akcím:
Plzeň;

8,5 km celkem – Doubravka, Bukovec,
Holý vrch, NS Zábělá, Bukovec, rozhledna Chlum, konečná č. 16 (plánek
obou tras dostanou účastníci na startu)
Na kratší 2km trase budou žáci hrát poznávací stopovačku (hledat
interaktivní listy, z nichž budou mít za úkol získat informace spjaté s 15.
výročím českého členství v EU). Nahoře v cíli se budou moci žáci nejen
těšit na drobnou odměnu za splnění úkolů, ale každý účastník zdarma
dostane špekáček k opečení a zdarma vstup na vrchol rozhledny Chlum.
Pod rozhlednou bude dále připraven další zábavně vzdělávací program
(přírodovědná stezka, naučné hry aj.).
Zájemci o akci se mohou již nyní hlásit ideálně e-mailem na
nemcova.jana@vlada.cz (uveďte název školy, počet žáků a preferovaný
čas příchodu na start v rozmezí 8:30-11 hodin).

3) EVROPSKÉ OMALOVÁNKY
- KDY?: květen – červen 2019
- KDE?: Velký klub Magistrátu
města Plzně, nám. Republiky 1 (či
přímo na Vaší škole – zejména
mimoplzeňské školy)
- vhodné zejména pro žáky 3. – 6.
tříd; přednáška trvá 60-90 minut
Cílem Evropských omalovánek je přiblížit zajímavou a především zábavnou
cestou vybrané státy Evropské unie. Po úvodní prezentaci, která je
věnována Evropské unii a jejím symbolům, dojde mezi žáky k rozdělení rolí
– dostanou pracovní list s přiděleným členským státem Evropské unie a
budou pracovat ve skupině jako velvyslanec, kuchař, cestovatel a kulturní
atašé. Nebude chybět ani krátký film o daných státech EU a aktivity
během přednášky.
4) EU hledá prezidenta! – zábavná naučná hra o EU
- KDY?: květen – červen 2019
- KDE?: Velký klub Magistrátu města
Plzně, nám. Republiky 1 (či přímo na
Vaší škole – zejména mimoplzeňské
školy)

hra trvá min. 45 minut (lze spojit s úvodní 45minutovou obecnou
přednáškou o EU na 2 vyučovací hodiny)
Cílem hry je zábavnou formou seznámit žáky se základními fakty o EU
(symboly EU, hlavní města, vlajky, jazyky, euro aj.). Žáci kolektivně
spolupracují na 12 zadaných úkolech (dle sobě vlastního talentu a
kreativity si sami mezi sebe úkoly rozdělí tak, aby je stihli splnit v časovém
limitu). Za každý splněný úkol sbírají indicie, které je vedou k dešifrování
záhady, kdo bude příštím unijním „prezidentem“. Úkoly mají charakter
početní, umělecký a kreativní, deduktivní, znalostní, pantomimický či
logický (tak, aby se v každém úkolu našli určití žáci dle sobě vlastních
schopností a naučili se zároveň pracovat jako jeden tým v zájmu všech).
A to zdaleka není vše!...
Další témata přednášek dle individuálních požadavků. Mimo jiné např.:
15 LET ČLENSTVÍ ČR V EU – 7. – 9. třída
• Přednáška vedená interaktivní formou zodpovídá základní otázky
spojené s evropskou integrací (geografické vymezení EU, kdy a proč EU
vznikla, její fungování, symboly, euro) a poskytuje ohlédnutí za 15 lety
českého členství v EU.
JAZYKOVÁ ROZMANITOST – 7. – 9. třída
• Ochutnávka jazyků členských států EU – interaktivní formou se
seznámíte s jednotlivými jazyky vč. jejich poslechu a poznávání z audio
nahrávek. Dozvíte se také o regionálních jazycích v EU (velština, gaelština,
katalánština aj.) a zopakujete si reálie členských států EU.

- vhodné zejména pro žáky 7. – 9. tříd;
Bližší
informace
k přednáškám
a
Mgr. Ing. Jana Němcová, Eurocentrum
tel.: 377 946 007; e-mail: nemcova.jana@vlada.cz

akcím:
Plzeň;

