
 

 

  

 

 

Vážené paní ředitelky a učitelky jihomoravských mateřských škol, 
zveme vás na seminář 
 

VYPRÁVĚNÍ V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ  
23. listopadu 2011 
 
Vypravěč je rybář v loďce. Z hlubin moře času loví dávné příběhy a jeho udice dosáhne i k takovým, 
co se ještě nestaly.  

Seminář je koncipován jako praktický, budeme se seznamovat s nástroji (individuálními 
vypravěčskými možnostmi každého z nás) a materiálem (příběhy s environmentální tématikou), 
budeme zkoušet konstruovat vypravěčské dílo. Čeká vás individuální i skupinová práce, příprava 
vypravěče a textu příběhu k vyprávění a seznámení se základními principy "vypravěčského 
řemesla".  

Termín: středa 23. 11. 2011 od 9 do 13.30 hod.  

Prezence: 8.45 – 9.00 

Ukončení semináře: 13.30 

Místo konání: Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 602 00, Brno 

Lektor: MgA. Martin Hak  

Účastnický poplatek: 0 Kč (seminář je podpořen z projektu Praktická environmentální výchova pro 
pedagogy, reg. č. CZ.1.07/1.3.10/02.0044) 

Program semináře: 
1. blok – vypravěčské dovednosti: krátký úvod k vyprávění příběhů, cvičení zaměřená na verbální i 
neverbální složku vypravěčského projevu, obrazotvornost, představivost a fantazii, umění popisu, 
dovednost sdělovat/sdílet obrazy. 

2. blok – práce s příběhem: práce s literární předlohou, text jako zdroj obrazů, příprava a realizace 
vypravěčského výkonu, reflexe a diskuse o možnostech vyprávění příběhů v souvislosti 
s environmentální výchovou v MŠ, uzavření semináře. 

Občerstvení: v průběhu semináře bude zajištěno drobné občerstvení 

S sebou: přezůvky, zápisník, pohodlné oblečení 

Způsob přihlášení: přihlášku najdete na webových stránkách Lipky v sekci Kalendář akcí. Vyplněné 
přihlášky zasílejte na adresu katerina.rehakova@lipka.cz do 11. listopadu nebo do obsazení 



 

 

  

 

semináře. Akce je akreditována MŠMT. Účastníci obdrží po absolvování celého semináře 
osvědčení.  

Jak se k nám dostanete: od hlavního nádraží tramvají č. 1 na Mendlovo náměstí (směr Bystrc). Zde 
přestoupíte na tramvaj č. 5 nebo 6, kterou pojedete na zastávku Nemocnice Milosrdných bratří. 
Sejdete zpět po směru jízdy asi 100 metrů vlevo, kam ústí ulice Kamenná. Naši budovu naleznete 
asi po 150 metrech po pravé straně. 

V případě dotazů či nejasností kontaktujte prosím Kateřinu Řehákovou na tel. 545 228 567 (mimo 
út) nebo 543 420 821 (út). 

 

       Za Lipku se na vás těší Kateřina Řeháková  


