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ZŠ a MŠ Kukleny, Pražská 198, Hradec Králové

Téma: Naše klima se mění,  
a my s ním!

Měřítkem inteligence je schopnost změny. 
/ Albert Einstein
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 8.00–8.30 Prezence

 8.45 Zahájení

Úvodní slovo:

Mgr. Martin Hušek, ředitel ZŠ a MŠ Kukleny

RNDr. Jiří Kulich, ředitel Střediska SEVER

Hlavní referáty: 

Změny klimatu – příčiny a projevy 
RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D., klimatolog, ČHMÚ Hradec Králové

Klimatická změna v České republice se zaměřením na Královéhradecký kraj 
Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR v.v.i., Brno

Město Hradec Králové a změna klimatu 
Mgr. Martin Hanousek, 2. náměstek primátora a zastupitel města Hradec Králové

Udělování cen za EVVO v roce 2019

Krátká oznámení, aktuality

 10.30–11.00 Přestávka, občerstvení

 11.00–13.00 Dopolední dílny

 13.00–14.00 Oběd

 14.00–16.00 Odpolední dílny

Předávání osvědčení

pátek 22. listopadu 2019

Na setkání si vás dovolují pozvat:

– Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.  
ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER, z.č.Hnutí Brontosaurus

– ZŠ a MŠ Kukleny, Hradec Králové

– Královéhradecký kraj
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Jak se tvoří speciální 
předpovědi pro zemědělce 
a energetiky a kde lze najít 
zdroje informací  
o počasí a klimatu

Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D., 
Ústav výzkumu globální změny 
Akademie věd ČR v.v.i.,Brno

Dílna účastníkům odtajní, jak se 
vytváří předpověď počasí speciál-
ně pro zemědělce či energetické 
firmy. Pro zemědělce je samo-
zřejmě klíčová předpověď vývoje 
základních meteorologických 
prvků, jako jsou srážky, teplo-
ta či vítr, ale také například, jak 
se bude vyvíjet sucho. Naopak 
energetické firmy nejvíce zajímá, 
jaká bude výroba fotovoltaických 
a větrných elektráren, ale také, jak 
na tom bude spotřeba elektřiny 
či plynu. Kromě toho si ukážeme 
několik zdrojů informací o počasí 
či klimatu (ČHMÚ, intersucho.cz, 
klimatickazmena.cz, atd.). 
Vhodné pro všechny účastníky 
KAPRADÍ.

Hodnocení městského  
tepelného ostrova  
a funkce zelené infrastruktury

Mgr. Jakub Zelený, doktorand 
FHS UK Praha, věnuje se 
mezioborovým přístupům ke 
studiu krajinných celků

Jaký má význam vegetace ve 
městě s ohledem na její prospěš-
né funkce jako je ochlazování, 
zadržování vody, čištění ovzduší 
nebo snižování hluku? Dílna vám 
představí problematiku městské-
ho tepelného ostrova a vybrané 
možnosti měření teploty různých 
městských povrchů jako jsou 
zpevněné nebo zelené plochy. 
Dozvíte se o veřejně přístup-
ných zdrojích satelitních snímků 
a o metodě jejich následného 
zpracování. Součástí dílny bude 
i úvod do práce se softwarem 
pro zobrazení a zpracování pro-
storových dat. Ze získaných vý-
sledků vyhodnotíme kvalitu zele-
né infrastruktury vybrané oblasti 
a její chladící schopnost. 
Vhodné pro všechny účastníky 
KAPRADÍ.

Žába za nic nemůže.  
Ale proč vyschl pramen?  
Potenciál metody  
„Dobré otázky“  
pro environmentální výchovu 

PhDr. Kateřina Jančaříková, 
Ph.D.,katedra biologie 
a environmentálních 
studií, vedoucí Centra 
environmentálního vzdělávání 
a výchovy Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy

Používání dobrých otázek je vel-
mi efektivní metodou pedagogic-
kého konstruktivismu. Podporuje 
samostatné a tvůrčí myšlení. To 
je v environmentální problema-
tice a především v problematice 
managementu krajiny (např. boj 
proti úbytku vody), kdy neexistují 
univerzální správné odpovědi, 
velmi důležité. Na semináři bude 
metoda „dobrých“ otázek před-
stavena na vybraných příkladech 
ze stejnojmenné publikace, 
účastníci se také naučí „dobré“ 
otázky tvořit. 
Pro učitele 1.stupně ZŠ.

Stavitelé města          

Mgr. Lenka Winterová, 
Ekocentrum Koniklec, Praha

Cílem dílny je představit pro-
gram, díky kterému žáci získají 
znalosti a dovednosti o tom, jaká 
adaptační opatření lze ve městě, 
kde žijí, dělat, a jak se mají cho-
vat v případě negativních projevů 
klimatické změny (povodně, pří-
valový déšť, sucho, vysoké tep-
loty, extrémní klimatické jevy – 
např. ledovka, vichřice).  Pomocí 
aplikace na interaktivní tabuli si 
– podobně jako žáci - vyzkoušíte 
přestavět město, které bylo za-
saženo dopady změny klimatu, 
pochopíte, jak se na tyto změny 
připravit a jak se v případě náh-
lých extrémních klimatických jevů 
chovat. Podrobněji bude před-
stavena verze programu pro 2. 
a 3. třídu, ke které získáte meto-
dické materiály, stručněji se se-
známíte s verzí pro 4. a 5. třídu.
Pro učitele 1.stupně ZŠ.

Jak se žije v Podnebíně?

Mgr. Kateřina Borovinová, 
lektorka a metodička Střediska 
ekologické výchovy SEVER 
Horní Maršov

Během dílny si vyzkoušíte no-
vou simulační hru „Jak se žije 
v Podnebíně“, díky které se žáci 
dozvědí, jaká adaptační opat-
ření na změnu klimatu je možné 
realizovat na místní úrovni. Po-
dobně jako žáci se i vy ve hře 
stanete zástupci obce, kteří se 
každý rok rozhodují, zda a do 
jakých adaptačních opatření je-
jich obec bude investovat. Poté 
budete sledovat, zda opatření 
v daném roce pomohlo vyrovnat 
se s dopady klimatické situace, 
které nelze s určitostí předvídat. 
Následovat bude diskuse a me-
todický rozbor.
Pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ.

Jak učit o klimatické změně?  
Podpoří vás nový  
online videokurz 

Mgr. Veronika Ambrozyová, 
metodička globálního 
rozvojového vzdělávání, Varianty, 
Člověk v tísni, o.p.s. 

Co víme a nevíme o změně kli-
matu? Co můžeme se změnou 
klimatu dělat a proč bychom o ní 
měli učit? Tyto otázky a mno-
hé další si pokládá nový online 
videokurz pro učitele, který ve 
spolupráci s odborníky i učiteli 
vytvořil vzdělávací program Vari-
anty. Během dílny se seznámíte 
s vybranými částmi online video-
kurzu, vyzkoušíte si tematickou 
aktivitu do výuky a zamyslíte se 
nad tím, zda a proč je důležité 
o změně klimatu se žáky mluvit.  
Pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ.



PROGRAMKAPRADÍ 2019
PŘIHLÁŠKA
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Jméno a příjmení: 

Organizace: 

Adresa: 

Telefon:

E-mail: 

Účastnický poplatek (vybírán na místě)

300 Kč pro pedagogy ze škol registrovaných v síti MRKEV 

350 Kč pro ostatní neregistrované školy a další účastníky

Uzávěrka přihlášek / 15. listopadu 2019

KAPRADÍ – Konzultace A PRAktické DÍlny k ekologické výchově  
má udělenu akreditaci MŠMT, č.j.MŠMT-21556/2019-1

Účastníci získají osvědčení po absolvování  
společného úvodního programu a dvou bloků dílen.

organizační informace

dopolední dílny (11.00–13.00)

 Jak se tvoří speciální předpovědi pro zemědělce a energetiky  
a kde lze najít zdroje informací o počasí a klimatu

 Žába za nic nemůže. Ale proč vyschl pramen?
 Stavitelé města
 Jak se žije v Podnebíně?
 Jak učit o klimatické změně?

Max. počet účastníků na jedné dílně: 20 osob.

odpolední dílny (14.00–16.00)

 Hodnocení městského tepelného ostrova a funkce zelené infrastruktury
 Žába za nic nemůže. Ale proč vyschl pramen?
 Stavitelé města
 Jak se žije v Podnebíně?
 Jak učit o klimatické změně?

Max. počet účastníků na jedné dílně: 20 osob.

Po přihlášení obdržíte během listopadu podrobné organizační informace e-mailem.
Bližší informace na tel. 739 203 204
Vyplněnou přihlášku pošlete nejpozději do 15. 11. 2019 na e-mail:
sever-prihlasky@ekologickavychova.cz, do předmětu napište: KAPRADÍ 2019

mailto:sever-prihlasky%40ekologickavychova.cz?subject=KAPRAD%C3%8D%202019
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