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Akreditovaný Pro pedagogy ZŠ, ŠD, SVČ a pod. 

› Chcete s žáky kutit, podporovat jejich tvořivost a samostatnost? Nabídneme vám desítky ná-

mětů jak vyrábět pěkné a praktické věci v dílně i bez ní, jak využívat přírodní a odpadní mate-

riály kolem nás a podporovat manuální i podnikavé dovednosti.  

› Některé postupy a náměty si na akci prakticky vyzkoušíte.  
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LEKTOR Ing. Petr Laštůvka 

Je dlouholetým pracovníkem Lipky, vedoucím  a pedagogem kutilských kroužků 

a táborů. Vymýšlí a organizuje tvořivé a vyráběcí aktivity na akce pro veřejnost 

i kurzy pro pedagogické pracovníky. 

CO S SEBOU přezůvky 

PROGRAM 1. Teoretická část — představení kutilských aktivit, jejich navázání na podporu 

podnikavosti a environmentální vzdělávání. Ukázka vyzkoušených metod práce 

a konkrétních výrobků z kutilských táborů a kroužků. 

2. Praktická část — představení vhodného vybavení a nářadí, jeho úprav a vy-

zkoušených „vychytávek“. Ukázka vhodných materiálů a tipy na jejich pořízení. 

3. Workshop — vyzkoušíme si konkrétní aktivity a jednoduché výrobky ve výuko-

vé dílně Jezírka. 

INFO Drobné občerstvení bude připraveno. 

DÍLNY BEZ DÍLNY ——— KUTILSKÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY  

pátek 17. února 2023——— 8.30–12.30 h ——— Lipka — pracoviště Jezírko, Brno-Soběšice 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz 

Akce je podpořena v rámci projektu Implementace KAP JMK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177. Žadatelem je Jihomoravský kraj. 

http://www.lipka.cz
https://www.facebook.com/lipka.cz
https://www.youtube.com/channel/UCI4d0U3ImsR5B7WUMFQTm1g
http://www.instagram.com/lipka.cz
https://anchor.fm/lipka

