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Středisko MEVPIS je umístěno
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Nabídka programů pro základní školy
Hele, žába!
Žáci poznají a určí typická zvířata
a rostliny vodního prostředí za pomocí
audiovizuálních děl, obrázků a trvalých
preparátů. Své znalosti si potom ověří
při vyplňování pracovních listů a na závěr
si vyrobí jednoduchou technikou vlastní
žabku.

Délka programu: dle dohody, cca 2 hodiny
Místo konání: MEVPIS Vodňany
Max. počet žáků: cca 40
Věk žáků: 7 - 9 let
Cena: 20 Kč za jednoho žáka
(dopravu si hradí škola sama)

Vodňanská rybí stezka s exkurzí
Žáci zavítají na Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví FROV JU ve
Vodňanech, kde jim vědci ukáží různé
druhy raků a říčních ryb (candát, okoun,
štika, úhoř, podoustev, apod.) Příjemnou procházkou kolem rybníků a řeky
doplněnou o pohybové herní aktivity žáci
doputují do střediska MEVPIS. Připraveny
jsou pracovní listy a výtvarné aktivity.

Délka programu: dle dohody, cca 3 hodiny
Místo konání: MEVPIS a ERP FROV JU Vodňany
Max. počet žáků: cca 30
Věk žáků: 6 - 11 let
Cena: 20 Kč za jednoho žáka
(dopravu si hradí škola sama)

Exkurze na Genetické rybářské centrum
Žáci 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, pohybové a výtvarné aktivity. Žáci
se dozví mnoho zajímavých informací
o těchto živoucích fosiliích s chrupavčitou
kostrou a o chovu jeseterovitých ryb.

Délka programu: dle dohody, cca 3 hodiny
Místo konání: MEVPIS a GRC FROV JU Vodňany
Max. počet žáků: cca 30
Věk žáků: 6 - 15 let
Cena: 20 Kč za jednoho žáka
(dopravu si hradí škola sama)

Naši raci
Přední čeští odborníci na problematiku raků přinesou živé raky a představí
žákům to podstatné o těchto tajemných
organismech. Žáci se dozví zajímavé
informace o jejich výskytu, druzích,
životním cyklu, anatomii apod. Seznámí
se také s velkým problémem v podobě
zavlečení nepůvodních račích druhů do
českých vod, což má za následek přenos
račího moru a decimaci původních druhů.

Délka programu: dle dohody, cca 2 hodiny
Místo konání: MEVPIS Vodňany
Max. počet žáků: cca 30
Věk žáků: 6 - 15 let
Cena: 20 Kč za jednoho žáka
(dopravu si hradí škola sama)

Roadshow Fakulty rybářství a ochrany vod JU
Podstatou roadshow je zábavným a interaktivním způsobem předvést výsledky
vědy a výzkumu, žáci zakusí vědu různými smysly. Nejde o klasickou přednášku,
důležitou úlohu hraje zapojení žáků do
aktivit roadshow.
Žáci 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 žáků: cca 35
Věk žáků: 10 - 16 let
Cena: 30 Kč za jednoho žáka
(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

