...

o Antarktidě

přednáška pro školy z pohledu otce prvního českého dítěte na tomto kontinentu.
Za pomocí unikátních fotografií vypráví

Ing. Stanislav Vincour,
jehož tehdy 8-letá dcera tento drsný kontinent navštívila společně a též pobývala na polární stanici.
Nahlédnete do míst, kde do nejbližšího supermarketu je to 1200 km vzdušnou čarou, dovíte se, zda se dá
koupat ve vodě pod bodem mrazu a jak přežít v drsné přírodě, jak se žije na polárních stanicích (např.
chilská, čínská, korejská, mezinárodní), kterým tučňákům se říká Adélky, zda žijí na Antarktidě mouchy, jaké
rostliny tam rostou, jak chutná vánoční ryba na polární stanici, kolikrát se tam slaví Nový rok, jak se tam
domlouvají polárníci, dotknete se křišťálu z Antarktidy, a další nevšední zajímavosti...
Cíle besedy:
 seznámení se životními podmínkami na kontinentu včetně fauny a flóry
 ochrana přírody a vztah k naší civilizaci
 motivace dětí ke splnění svých snů a cílů

Délka přednášky : 45-90

minut

Cílová skupina :
doporučuji žáky od 3. tříd včetně, starší žáci (8.,9. třída) bývají kupodivu nejvnímavější.
Technické požadavky:
dataprojektor a plátno . Pokud na škole nemáte, sdělte minimálně týden před přednáškou!
Mapa světa je dobrým doplňkem, pokud je v místnosti k dispozici (naní podmínkou).
Cena: 30 Kč / osobu , minimálně však 120 žáků nebo 3600 Kč/den na školu, pedagogogický dozor zdarma,
žádné vedlejší náklady (dopravné a pod.) nejsou účtovány, platba hotově po přednášce.
Reference v ČR:
výstavy fotografií po galeriích a kulturních zařízeních v ČR www.cestuji.cz/antarktida.htm,
články z novin a časopisů naleznete pod odkazem na www.antarktida.info (Denisa Vincourová),
besedy a přednášky.
Termín dle dohody. Prosím o jeho upřesnění a dohodnutí co nejdříve telefonicky nebo e-mailem.
Doporučuji navázat skupinky tříd tak, aby se racionálně využil čas, např. 2 - 4 besedy za sebou.
Jakékoliv individuální požadavky a technické dotazy Vám rád zodpovím předem a těším se
na setkání s Vámi a hlavně s Vašimi žáky.
Hezký den Vám přeje

Ing. Stanislav Vincour
tel. +420 608237885
e-mail: vincour@cestuji.cz

www.antarctica.cz, www.antarktida.info

