
Klimatická změna? 
Zůstaň v pohodě s Felixem a Maírou.

Musíme se 
naučit vypořádat se  

s důsledky změny klimatu 
a přizpůsobit se novým 

podmínkám.

Workshop pro pedagogy  
a vernisáž výstavy 
“Klimatická změna? 
Zůstaň v pohodě  
s Felixem a Maírou”.
8. 11. 2021 od 10:00 do 15:30 hodin

ZŠ Volksschule Zwettl an der Rodl
Grießmühlweg 13,  
4180 Zwettl an der Rodl, Rakousko

Alternativa k akci s osobní účastí – pokud 
nebude účast možná kvůli koronavirovým 
předpisům, uskuteční se online workshop  
na platformě Zoom  od 13:00 hodin.

Pozvánka
Zveme Vás k účasti na přeshraničním workshopu, kterého se zúčastní učitelé pro 1. a 2. 
stupeň ZŠ z Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Cílem akce je seznámit účastníky 
s novou přeshraniční výstavou pro české a rakouské školáky, která byla zpracována v 
rámci projektu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika ADAPTRegion AT-CZ a dále 
vytvořit společně workshop pro žáky, který bude na tuto výstavu navazovat.
Interaktivní výstava se zabývá tématem adaptace na změnu klimatu a obsahuje 
názorné modely a různé aktivity pro děti, které jim mají ukázat, jak už jsme změnou 
klimatu ovlivněni a jaká opatření lze přijmout, aby byla zajištěna dobrá kvalita 
života v budoucnosti, navzdory dopadům změny klimatu.

 Organizátor akce:
 Klimabündnis Oberösterreich (Klimatická aliance Horního Rakouska)  
ve spolupráci se spolkem Energy Centre České Budějovice

 Datum konání: 

  pondělí 8. listopadu 2021

 Místo konání: 

   Zwettl an der Rodl, Rakousko
Program:
10:00 – 10:30  Uvítání
10:30 – 12:00  Putovní výstava
12:00 – 13:00  Společný oběd
13:00 – 15:00  Společné vytvoření workshopu pro žáky
15:15 – 15:45  Vernisáž výstavy

Alternativně od 13.00 hodin online workshop s komentovanou prohlídkou výstavy 
na platformě Zoom. Tlumočení je zajištěno.
Účast na akci je bezplatná. Z důvodu omezené kapacity vyplňte prosím Vaši 
přihlášku co nejdříve. Uzávěrka přihlášek do 1. 11. 2021.

Přihlášku prosím vyplňte zde:  
https://eccb.info/akce/adaptregion-at-cz/putovni-vystava/

Organizátor zajišťuje společnou dopravu na akci autobusem z Českých Budějovic, 
přihlášení účastníci obdrží podrobné pokyny k odjezdu a příjezdu.

Kontakt pro dotazy: 
tel.: 387 312 580, email: petra@eccb.cz, organizační garant: Mgr. Petra Urbanová

Těšíme se na společné setkání s Vámi 8. listopadu ve Zwettlu.

https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4-udrzitelne-site-a-institucionalni-spoluprace/atcz210_adaptregion-at_cz
https://eccb.info/akce/adaptregion-at-cz/putovni-vystava/ 

