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Středisko MEVPIS je umístěno
Středisko MEVPIS bylo vybudováno
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Nabídka programů pro střední školy
Roadshow Fakulty rybářství a ochrany vod JU
Podstatou roadshow je zábavným
a interaktivním způsobem předvést
výsledky vědy a výzkumu, studenti zakusí
vědu různými smysly. Nejde o klasickou
přednášku, důležitou úlohu hraje
zapojení studentů do aktivit roadshow.
Studenti vaší školy si zahrají například
na chemika a zemědělce a uvidí, jak
může činnost těchto profesí ovlivňovat
čistotu vod a život ryb. Dozví se řadu
zajímavých informací o různých druzích
ryb a raků. Zúčastní se také předváděčky
živých raků, budou si je moci vzít do ruky,
vyzkouší si poznávat různé druhy, odlišit
pohlaví, dobrovolník se jimi může nechat
i štípnout. Dále budou mít studenti možnost vyzkoušet svou zručnost při vrhání
sítí na plyšovou rybu.

Délka programu: 1,5 hodiny
Místo konání: MEVPIS Vodňany, u vás ve škole
Max. počet studentů: cca 35
Věk studentů: 10 - 16 let
Cena: 30 Kč za jednoho studenta
(dopravu si hradí škola sama)

Exkurze – Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví
Studenti zavítají na Experimentální
rybochovné pracoviště a pokusnictví
ve Vodňanech, kde jim vědci ukáží
různé druhy raků a dravých říčních ryb.
Součástí návštěvy bude seminář, na němž
se studenti dozví mnoho zajímavých
informací o racích, o problematice
invaze nepůvodních druhů raků do
Evropy či o různých druzích dravých ryb
(candát, štika, okoun, úhoř apod.).

Délka programu: dle domluvy, min. 1,5 hodiny
Místo konání: ERP FROV JU Vodňany
Max. počet studentů: cca 35
Věk studentů: neomezen
Cena: 20 Kč za jednoho studenta
(dopravu si hradí škola sama)

Exkurze – Genetické rybářské centrum
Studenti navštíví Genetické rybářské
centrum Fakulty rybářství a ochrany vod
JU ve Vodňanech, kde jim vědci ukáží
živé jesetery či největší sladkovodní ryby
na světě – vyzy velké. Součástí návštěvy
bude seminář, na němž se studenti dozví
mnoho zajímavých informací o těchto
živoucích fosiliích s chrupavčitou
kostrou a o chovu jeseterovitých
ryb ve Vodňanech.

Délka programu: dle domluvy, min. 1,5 hodiny
Místo konání: GRC FROV JU Vodňany
Max. počet studentů: cca 35
Věk studentů: neomezen
Cena: 20 Kč za jednoho studenta
(dopravu si hradí škola sama)

Organizace odborných seminářů na téma:
– Raci českých vod
– Jeseterovité ryby – žijící fosilie z doby
dinosaurů
– Makrokosmos pod hladinou rybníka
aneb Na čem si pochutnává kapr

Délka programu: 1,5 hodiny
Místo konání: MEVPIS Vodňany
Max. počet studentů: cca 35
Věk studentů: od 14 let
Cena: 20 Kč za jednoho studenta
(dopravu si hradí škola sama)

Kontakt: Ing. Petra Plachtová
tel: +420 602 390 634
email: plachtova@frov.jcu.cz
Na Valše 207, 389 01 Vodňany (parkoviště z ulice Říční)

www.mevpis.cz

