
Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách 
Rámcový projekt Trinacionální sítě ekologické výchovy (TNU) 

 
 
 
 
 

Schola Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov      |      schola@humanitas.cz      |      +420 476 111 226     |     www.humanitas.cz/em 

SOŠ Schola Humanitas a Venkovský prostor o. p. s. Liberec připravili v rámci projektu Nové 

cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách seminář na téma: 

ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A 

S TÍM SOUVISEJÍCÍ GLOBÁLNÍ VLIVY NA 

ČLOVĚKA V JEHO POZEMSKÉM ALE I 

KOSMICKÉM PROSTŘEDÍ 
 

Teoretická část 9.00 – 11.30 hodin přednáška: 

 uvědomění si spojitosti mezi vznikem vesmíru, vznikem člověka (základní antropický 

princip), existencí sluneční soustavy s klíčovou rolí Slunce pro život člověka a vývoj Země 

na příkladech poznávání vesmíru člověkem. 

 Druhy znečištění – ovzduší, světelné znečištění, problematika ozónu v atmosféře, 

 Možné scénáře vývoje (znečištění) atmosféry Země (jev El Niño, globální oteplování 

apod.) nejen na planetě Země ale i na ostatních planetách sluneční soustavy 

 Metody pozorování, praktické zkušenosti, astronomie a meteorologie 

Praktická část 12.30 – 17 hodin poznávací exkurze: 

 Planetárium Most – Konec světa v roce 2012 nebude, aneb všechno tady už jednou bylo 

 Hvězdárna Most na Hněvíně – pozorování slunce, sluneční aktivity, aneb co všechno na 

Slunci vidíme? 

Seminář seznámí účastníky se základními pojmy, orientací a zákonitostmi v oboru 

astronomie se zaměřením na planetologii (nauka o vzniku, vývoji a poznávání planet) ve 

vztahu k Zemi. Vysvětleny budou související základní pojmy a souvislosti mezi Sluncem a 

Zemí v jejím současném stádiu vývoje životního prostředí (geosféry). Seznámí se s 

nejnovějšími poznatky o životním prostředí na ostatních planetách a nejen ve sluneční 

soustavě a tím pochopí základní principy jedinečnosti života na Zemi.  



Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách 
Rámcový projekt Trinacionální sítě ekologické výchovy (TNU) 

 
 
 
 
 

Schola Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov      |      schola@humanitas.cz      |      +420 476 111 226     |     www.humanitas.cz/em 

Doplňující informace 

 Účast na semináři: bezplatná 

 Přihlášení: písemné (e-mailem) na viana@humanitas.cz; termín pro přihlášení: 23. 05. 2011  

 Kapacita účastníků: max. 30 osob  

 Stravování: pro účastníky bude zajištěno drobné občerstvení (káva, čaj, minerální voda); 

v případě zájmu o oběd (není hrazen), prosíme, o závazné uvedení do přihlašovacího e-mailu 

(cena 52,- Kč) 

 Doprava: teoretická část semináře se uskuteční v Litvínově, účastníci se dopraví na místo 

konání samostatně; na praktickou část semináře bude pro účastníky zajištěn mikrobus 

(Litvínov – Most – Litvínov) 

Další informace rádi poskytneme na: 

 e-mail: viana@humanitas.cz  

 tel: 476 111 226; 773 569 142 
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