INFORMACE PRO UČITELE

Životní prostředí
Téma: „Biodiverzita“
Proč tento projekt?
Protože mír, spravedlnost a nedotčené životní prostředí jsou všechno jiné než samozřejmost, musíme
jednat a zasazovat se za jejich udržení. Projekt Mundani se zabývá těmito velkými tématy lidstva, aby
žáky na ně senzibilizoval. Němečtí a čeští žáci od 8. třídy zpracovávají společně vždy jedno tematické
pole. Projektové dny jsou koncipovány mezioborově a podporují kulturní a jazykové kompetence.
Bývalá klášterní kaple v Teplicích a vstupní budova bývalého Vnějšího hřbitova sv. Matouše v
Drážďanech jsou mimořádná místa pro školní projekt. Byly cíleně vybrány a jejich pohnutý osud
vypravuje autenticky o válce, vyhnání a šanci na nový začátek.

Projektový den v Teplicích
Lektoři: Jana Bartošová a Zbyněk Ulrich
Žáci se zabývají otázkami, zda je ochrana přírody v České republice a v Německu dostatečná a jak k tomu
mohou sami přispět. K tomu žáci sami vytvoří malé publikace o přeshraničních národních parcích a
přírodních rezervacích (např. České Švýcarsko – Saské Švýcarsko, Šumava – Bavorský les), ve kterých
představí oblasti a jejich rozlohu, rok založení a zvláštnosti. Na závěr mohou žáci sami vytvořit návrhy
pro přírodní rezervace ve vlastním regionu a tyto s jejich zvláštnostmi krátce představit.

Projektový den v Drážďanech
Lektorka: Bettina Bauer
Během tohoto projektového dne jde o vysvětlení pojmu biodiverzita a kde je toto téma zakotveno. Žáci
se zabývají ekologickými charakteristikami města a venkova, společnými rysy a rozdíly a také tím, jak
působí na člověka fauna a flóra. Co je nutné, aby bylo možno udržet, resp. zlepšit kvalitu života ve městě
a na venkově?
Dále se budou žáci zabývat otázkou, jakou roli hrají dnes města jako útočiště pro faunu a flóru a zda
existuje rozpor mezi zachováním biodiverzity a změnami, způsobenými změnou klimatu.
A jak to vše vypadá zcela konkrétně v Drážďanech a Teplicích?
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Průběh projektu

Projekt Mundani se koná vždy dva po sobě navazující dny paralelně v Teplicích a Drážďanech.
Projektových dnů se zúčastní vždy jedna německá a česká třída, které se věkově k sobě hodí. Česká a
německá třída se vždy rozdělí na skupinu A a skupinu B. Během prvního projektového dne se německá
skupina A v Drážďanech setká s českou skupinou A. Německá skupina B odcestuje během prvního
projektového dne do Teplic a setká se zde s českou skupinou B. Druhý projektový den se skupiny vymění.
Německá skupina A odcestuje druhý projektový den do Teplic a německá skupina B zůstane v
Drážďanech. Je-li to možné, má být každá skupina doprovázena učitelem.

Přihlášení a informace
Gymnázium Teplice
Čs. Dobrovolců 11
415 01 Teplice

Ilona Kuboňová
Tel.: +420 417 813 023
E-Mail: kubonova@gymtce.cz

Projektoví partneři jsou Gymnázium Teplice a spolek Umweltzentrum Drážďany e.V.
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