
Jestliže vás zajímají aktuální informace 
z Lipky, přihlaste se k odběru pravidelného 
Zpravodaje pro učitele na hlavní stránce 
našeho webu. www.lipka.cz

vzdělávací akce září 2014– leden 2015 
název akce cílová skupina datum a místo konání účast. poplatek kontaktní osoba popis akce

se
m

in
ář

seznamte se 
s ekoškolou

ZŠ, SŠ 15. 9. 2014
Lipka – pracoviště 
Kamenná

0 Kč Markéta Machátová 
T: 543 420 821  
E: marketa.machatova@lipka.cz

Jak snížit ekologický dopad školy? Mohou žáci zlepšit prostředí ve škole a jejím okolí? 
Jak zapojit žáky do plánování a rozhodování a rozvíjet jejich klíčové kompetence? Se-
známení s mezinárodním programem Ekoškola, jeho realizací na školách, metodickými 
materiály a podmínkami pro získání titulu.

se
m

in
ář

   
dí

ln
a aranžmá 

k nakousnutí
MŠ, ZŠ 18. 9. 2014

Lipka – pracoviště 
Kamenná

250 Kč Markéta Machátová 
T: 543 420 821  
E: marketa.machatova@lipka.cz

Ukážeme si, jak správně sklízet, sušit a uskladnit květy na aranžování a jak dekorativně 
zdobit zeleninou. Podíváme se také na různé dekorativní styly pro všední den i výjimeč-
né příležitosti a na závěr si řekneme více o získávání semen v biokvalitě.

se
m

in
ář

ekosystémové 
služby

ZŠ, SŠ 24. 9. 2014
Lipka – pracoviště 
Kamenná

450 Kč Kateřina Mrázková 
T: 543 420 825  
E: katerina.mrazkova@lipka.cz

Seminář se zabývá otázkou závislosti lidské společnosti na fungujících ekosystémových 
službách. Pedagogové získají představu o ekonomických souvislostech – uvědomí si, 
že stav ekosystémů může zásadně ovlivňovat životní úroveň lidí. Součástí semináře je 
simulační hra a praktické náměty pro výuku.

se
m

in
ář

   
dí

ln
a Jak přilákat 

užitečné živočichy
MŠ, ZŠ 2. 10. 2014

Lipka – pracoviště 
Kamenná

250 Kč Markéta Machátová 
T: 543 420 821  
E: marketa.machatova@lipka.cz

Jak sestrojit boudy, budky, hmyzí hotely a nejrůznější úkryty či zimovadla přesně na 
míru a podle potřeb našich pomocníků z živočišné říše? 

se
m

in
ář

sláma Je tu s náma MŠ 3. 10. 2014
Lipka – pracoviště 
Lipová

0 Kč Jiří Nešpor 
T: 543 211 264  
E: jiri.nespor@lipka.cz

Prozkoumáme možnosti mnohostranného využití tradičního materiálu, slámy, při hře 
a tvoření s dětmi. Upletete si podložku pod hrnek či rozmanité dekorace a také vytvoří-
te hnízdo pro hmyzí pomocníky v zahradě. Představíme vám slámu jako znovuobjevený 
stavební materiál i nepostradatelnou součást zemědělství.

se
m

in
ář

   
ex

ku
rz

e

dobrá praxe evvo 
a Josefovské údolí 

ZŠ, SŠ, ŠD, 
přednostně 
koordinátoři 
EVVO

10.–11. 10. 2014
Moravský kras –  
Josefovské údolí

500 Kč Dáša Zouharová 
T: 736 473 731 (PO, ST, PÁ)  
E: dasa.zouharova@lipka.cz

Těšíme se na ekodrby s koordinátory EVVO obohacené pěším a cyklistickým putováním 
Josefovským údolím. Poznáte kraj, kam se snadno dopravíte vlakem s žáky, koly i kolo-
běžkami. Zprostředkujeme vám novinky z Lipky – publikace, pomůcky, metodiky a vý-
ukové programy. Neopomeneme sdílení příkladů dobré praxe.

se
m

in
ář

   
dí

ln
a živé ploty 

pro přírodu
MŠ, ZŠ 23. 10. 2014

Lipka – pracoviště 
Kamenná

250 Kč Markéta Machátová 
T: 543 420 821  
E: marketa.machatova@lipka.cz

Jak a kde správně založit živý plot z více druhů domácích keřů? Jaký je jeho význam 
a funkce a jak o něj pečovat po výsadbě a dále? Dozvíte se, jaký je vhodný sortiment 
keřů s ohledem na jedovatost plodů a na další využití živého plotu.

ko
nf

er
en

ce konev – konference 
k environmentální 
výchově

ZŠ, SŠ 5. 11. 2014
Administrativní 
a školicí centrum 
JMK, Brno

bude upřesněn Markéta Machátová 
T: 543 420 821 
E: marketa.machatova@lipka.cz

Celodenní setkání pedagogů základních a středních škol spojené se vzděláváním a vý-
měnou zkušeností v pracovních dílnách i kuloárech. Letošní ročník nese název Půda – 
poklad v ohrožení.

ko
nf

er
en

ce konvička – konference 
k environmentální 
výchově v mš

MŠ 6. 11. 2014
Administrativní 
a školicí centrum 
JMK, Brno

bude upřesněn Hana Mikulicová 
T: 543 420 821  
E: hana.mikulicova@lipka.cz

Celodenní setkání pedagogů mateřských škol spojené se vzděláváním a výměnou zkuše-
ností v pracovních dílnách i kuloárech. Podtitul letošního ročníku zní Co dokáže půda?

se
m

in
ář

   
dí

ln
a řez ovocných 

stromů
MŠ, ZŠ 13. 11. 2014

Lipka – pracoviště 
Kamenná

250 Kč Markéta Machátová 
T: 543 420 821  
E: marketa.machatova@lipka.cz

Proč, jak správně a hlavně kdy řezat ovocné stromy. Dozvíte se, jak je po řezu ošetřit 
a co vše můžeme udělat, aby lépe prospívaly.

se
m

in
ář

inspiromat pro 
environmentální 
výchovu

ZŠ, SŠ 21.–23. 11. 2014
Lipka – pracoviště 
Jezírko

bude upřesněn Kateřina Mrázková 
T: 543 420 825  
E: katerina.mrazkova@lipka.cz

Inspirujte se tím, co dělá Lipka. Na třídenním semináři budou představeny vybrané 
nápadníky a výukové programy z projektu Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro  
střední školy,, E-studovna jako zdroj informací a další materiály pro výuku 
environmentálních témat. 

se
m

in
ář

na vlnu s dětmi MŠ 25. 11. 2014
Lipka – pracoviště 
Lipová

0 Kč Jiří Nešpor 
T: 543 211 264  
E: jiri.nespor@lipka.cz

Představíme vám vlnu jako příjemný materiál pro tvoření s dětmi. Budeme vytvářet vl-
něná zvířátka, barvit i filcovat různými technikami. Vyzkoušíme si také česání a spřádání 
na vřetánku a kolovrátku. Dozvíte se, kde vlnu pořídit, jak ji vyprat a připravit ke tvoře-
ní. Také se podíváme na význam chovu ovcí pro krajinu.

se
m

in
ář

environmentální 
aspekty potravin

ZŠ, SŠ 8. 12. 2014
Lipka – pracoviště 
Kamenná

bude upřesněn Kateřina Mrázková 
T: 543 420 825  
E: katerina.mrazkova@lipka.cz

Je chuť opravdu tím hlavním, co rozhoduje o skladbě našeho jídelníčku? Seminář klade 
důraz na environmentální, etické a globálně-sociální souvislosti spojené s potravinami. 
Účastníkům nabídne jak penzum informací, tak příklady a metody, včetně vytištěných 
metodických materiálů využitelných při výuce. 

se
m

in
ář

změny klimatu i. ZŠ, SŠ 12. 1. 2015
Lipka – pracoviště 
Kamenná

300 Kč/seminář
600 Kč/cyklus

Kateřina Mrázková 
T: 543 420 825  
E: katerina.mrazkova@lipka.cz

Jaký je současný stav klimatu? Jak svět a Česká republika reagují na 5. zprávu IPPC 
o možných scénářích klimatických změn? Těmto a dalším otázkám se bude věnovat 
cyklus tří odpoledních dílen. Zároveň si ukážeme, jak využívat téma klimatu ve výuce 
přírodovědných předmětů.

se
m

in
ář

změny klimatu ii. ZŠ, SŠ 21. 1. 2015
Lipka – pracoviště 
Kamenná

300 Kč/seminář
600 Kč/cyklus

Kateřina Mrázková 
T: 543 420 825  
E: katerina.mrazkova@lipka.cz

Jaký je současný stav klimatu? Jak svět a Česká republika reagují na 5. zprávu IPPC 
o možných scénářích klimatických změn? Těmto a dalším otázkám se bude věnovat 
cyklus tří odpoledních dílen. Zároveň si ukážeme, jak využívat téma klimatu ve výuce 
přírodovědných předmětů.

se
m

in
ář

košíky veřejnost 23.–24. 1. 2015
Lipka – pracoviště 
Kamenná

850 Kč Dana Křivánková 
T: 543 420 822  
E: dana.krivankova@lipka.cz

Na kurzu se naučíte plést košíky z čerstvého vrbového proutí tradičními košíkářskými 
technikami. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé.

Milí kolegové, 
pro letošní školní rok jsme pro vás připravili pestrou 
nabídku vzdělávacích akcí s akreditací MŠMT. 
 
Podrobné informace o všech akcích včetně 
přihlášek najdete na webových stránkách Lipky 
www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí. 
 
Na všechny akce je třeba se předem přihlásit. 
 
Akce jsou podpořeny Jihomoravským krajem. 
Odbor školství Jihomoravského kraje doporučuje 
účast na těchto akcích pedagogům základních 
a středních škol. 
 
Věříme, že mezi nabízenými kurzy najdete  
i vaše témata, případně že je doporučíte 
kolegům z jiných předmětů. Přejeme vám 
úspěšný školní rok!

Mgr. Hana Korvasová 

 ................................... Zahradnické minimum

  .......................................Akce jsou součástí 
projektu Vzdělávání pedagogů MŠ zaměřené na 
praktickou regionální polytechnickou výchovu, reg. č. 
CZ.1.07/1.3.00/48.0137. Tyto akce jsou pro pedagogy 
MŠ zdarma.

adresy pracovišť lipky: 
Pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 639 00 Brno 
Pracoviště Lipová, Lipová 20, 602 00 Brno 
Pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov 
Pracoviště Jezírko, č. p. 97, 644 00 Brno-Soběšice 
Pracoviště Rychta, Krásensko 76 683 04

další Kurzy a vzdělávací aKce naleznete na druhé straně plaKátu

lipka pro 
pedagogy
 nabídKa vzdělávacích aKcí pro pedagogy ve šKolním roce 

  2014  2015
exkurze konference semináře dílny



více informací včetně eleKtronicKých přihlášeK naleznete na www.lipKa.cz v seKci Kalendář aKcí. 

vzdělávací akce únor 2015 – srpen 2015 
název akce cílová skupina datum a místo konání účast. poplatek kontaktní osoba popis akce

se
m

in
ář

   
dí

ln
a změny klimatu iii. ZŠ, SŠ 4. 2. 2015

Lipka – pracoviště 
Kamenná

100 Kč/seminář
600 Kč/cyklus

Kateřina Mrázková 
T: 543 420 825  
E: katerina.mrazkova@lipka.cz

Jaký je současný stav klimatu? Jak svět a Česká republika reagují na 5. zprávu IPPC 
o možných scénářích klimatických změn? Těmto a dalším otázkám se bude věnovat cyk-
lus tří odpoledních dílen. Na posledním semináři nás čeká návštěva spalovny v Brně.

se
m

in
ář

dřevěné tvoření 
a hraní

MŠ 10. 2. 2015
Lipka – pracoviště 
Lipová

0 Kč Jiří Nešpor 
T: 543 211 264  
E: jiri.nespor@lipka.cz

Podíváme se na dřevo jako tradiční přírodní materiál. Seznámíme se s jeho vlastnostmi 
a pestrými možnostmi jeho využití ve školce. Zahrajeme si hry, které rozvíjejí vztah dětí 
ke dřevu. V dílničkách se zaměříme na výroby, které zvládnou i děti. Vyrobíte si bezové 
korálky, přívěsky z kůry nebo dřevěný hudební nástroj. 

ko
nf

er
en

ce chov zvířat ve 
škole i za školou

ZŠ, SŠ 16. 2. 2015
Lipka – pracoviště 
Kamenná

bude upřesněn Dáša Zouharová 
T: 736 473 731 (PO, ST, PÁ)  
E: dasa.zouharova@lipka.cz

Chovy zřizujeme ve školách jako koutky živé přírody nebo součást předmětu Pěstitelské 
práce, chovatelství. Odborní lektoři i praktici ze škol odpoví na otázky: Jak na to? Co 
říká legislativa a zkušenosti ze školní praxe? Je zvíře terapeutem lidské duše i těla? Kdy 
přispívají školní chovy k polytechnické výchově dětí?

se
m

in
ář

   
dí

ln
a zahrada na talíři MŠ 17. 2. 2015

Lipka – pracoviště 
Kamenná

0 Kč Hana Mikulicová 
T: 543 420 821  
E: hana.mikulicova@lipka.cz

Seznámení s publikacemi a pomůckami Edičního centra Lipky, které jsou využitelné 
v MŠ k tématu zahrada a zdravé stravování. Naučíte se využívat nově vzniklou pomůcku 
Zahrada na talíři.

se
m

in
ář

   
dí

ln
a vrbovosti MŠ, ZŠ 19. 2. 2015

Lipka – pracoviště 
Kamenná

250 Kč Markéta Machátová 
T: 543 420 821  
E: marketa.machatova@lipka.cz

Jak snadno vytvořit opěrnou konstrukci pro popínavé rostliny z vrbového proutí, uplést 
ozdobný plůtek okolo záhonů či závěsy pro fazole? Dozvíte se, jak se pěstují košíkářské 
vrby, kdy a jak je správně řezat a jak skladovat proutí pro další využití.

se
m

in
ář

   
dí

ln
a Jarní květ z filcu vychovatelé, 

učitelé MŠ 
a 1. st. ZŠ

11. 3. 2015
Lipka – pracoviště 
Lipová

300 Kč Jiří Nešpor 
T: 543 211 264  
E: jiri.nespor@lipka.cz

Na jarně laděném semináři si vyrobíte velký jabloňový květ z filcu. Tato rozložitelná po-
můcka je osvědčená z výuky a my vám prostřednictvím pohádky a jednoduchých aktivit 
ukážeme, jak dětem zprostředkovat opylení květu včelou a jeho následnou přeměnu 
v plod. Odnesete si také návod, jak ke květu vyrobit včelu.

se
m

in
ář

štorch by se divil… ZŠ, SŠ, ŠD, 
přednostně 
koordinátoři 
EVVO

18. 3. 2015
Lipka – pracoviště 
Kamenná

bude upřesněn Dáša Zouharová 
T: 736 473 731 (PO, ST, PÁ)  
E: dasa.zouharova@lipka.cz

Novátorské objevy vědních oborů bourají zažité představy o chování a schopnostech 
našich předků. Malíř Libor Balák, žák Zdeňka Buriana, vypráví o fascinujících poznatcích 
rekonstrukční paleoetnologie. Jak tedy vypadali a žili lidé v moravském pravěku? 

se
m

in
ář

   
dí

ln
a vstáveJ, semínko MŠ, ZŠ 19. 3. 2015

Lipka – pracoviště 
Kamenná

250 Kč Markéta Machátová 
T: 543 420 821  
E: marketa.machatova@lipka.cz

Jaký je rozdíl mezi vegetativním a generativním rozmnožováním? Co je osivo a co sad-
ba? Co je rychlení a co předpěstování? Na semináři se dozvíte odpovědi na tyto i další 
otázky a vyrobíte si výsevní pásek.

se
m

in
ář

   
dí

ln
a vyvýšený záhon 

a další alternativní 
způsoby pěstování 
zeleniny

MŠ, ZŠ 2. 4. 2015
Lipka – pracoviště 
Kamenná

250 Kč Markéta Machátová 
T: 543 420 821  
E: marketa.machatova@lipka.cz

Jak správně založit vysoký nebo vyvýšený záhon, německou kopu nebo kompostovací 
záhon? Kam se hodí kráterový záhon, co to je instantní zahrada? Ukážeme si, jak založit 
mobilní zahradu a jedlý balkon.

se
m

in
ář

   
dí

ln
a školní zahrady pro 

environmentální 
výchovu – vyvýšené 
záhony

MŠ, ZŠ, SŠ 8. 4. 2015
místo bude 
upřesněno

bude upřesněn Markéta Machátová 
T: 543 420 821  
E: marketa.machatova@lipka.cz

Praktický seminář věnováný návrhu a realizaci ukázkových výukových prvků v přírodní 
zahradě. Zaměříme se na budování vyvýšených záhonů. 

se
m

in
ář

   
dí

ln
a v pestrosti Je síla MŠ, ZŠ 16. 4. 2015

Lipka – pracoviště 
Kamenná

250 Kč Markéta Machátová 
T: 543 420 821  
E: marketa.machatova@lipka.cz

Jak zkombinovat zeleninu a květiny pro smíšené kultury, které plodiny se s kterými snáší 
a naopak? Co je to osevní postup, jak předcházet únavě a vyčerpání půdy? Seznámíte 
se se zeleným hnojením, živým rostlým mulčem i méně známými druhy zeleniny.

se
m

in
ář

voda kolem nás ZŠ 29. 4. 2015
Otevřená zahrada  
Nadace Partnerství

400 Kč Kateřina Mrázková 
T: 543 420 825  
E: katerina.mrazkova@lipka.cz

Vodní oběh na Zemi, živočichové v místním jezírku nebo záplavy. To vše můžeme zažít 
a objevovat v prostorách Otevřené zahrady na interaktivních stanovištích, které spojuje 
živel voda. Seminář podá praktické náměty pro učitele a představí samoosblužné pro-
gramy, vhodné pro I. i II. stupeň základních škol.

dí
ln

a

venkovní 
hliněná pec

MŠ 13. 5. 2015
Lipka – pracoviště 
Lipová

0 Kč Alena Uhříčková 
T: 543 211 264 
E: alena.uhrickova@lipka.cz

Účastníci se seznámí s několika druhy venkovních hliněných pecí a s jejich využitím 
v MŠ. Naučí se, jak si takovou pec postavit, a prakticky si vyzkoušejí dokončení hliněné 
chlebové pece a práci na keramické milířové peci. V průběhu si také uvaří svačinu na 
jednoduché raketové pícce. 

se
m

in
ář

   
dí

ln
a školní zahrady pro 

environmentální 
výchovu – 
vitamínová zahrádka

MŠ, ZŠ, SŠ 14. 5. 2015
Lipka – pracoviště 
Kamenná

bude upřesněn Markéta Machátová 
T: 543 420 821  
E: marketa.machatova@lipka.cz

Co je přírodní zahrada, jaké principy se uplatňují při jejím zakládání a údržbě? Jak ji vyu-
žívat pro výuku nejrůznějších předmětů? Chybět nebudou zkušenosti a ukázky z projek-
tů škol, kde se přeměna školní zahrady v přírodní učebnu již realizuje.

se
m

in
ář

není studánka Jako 
studánka

MŠ, ZŠ, SŠ 15. –17. 5. 2015
místo bude 
upřesněno

bude upřesněn Dáša Zouharová 
T: 736 473 731 (PO, ST, PÁ)  
E: dasa.zouharova@lipka.cz

Poradíme, jak studánky se žáky hledat, mapovat, zkoumat a jak o ně pečovat. Ukázky 
napoví, jak propojují výuku mezioborově i s polytechnickou praxí, příklady uvidíte pří-
mo v terénu. Studánky v regionu jsou pro školy výzvou a příležitostí k navázání spolu-
práce s rodiči, místními samosprávami i dalšími školami. 

se
m

in
ář

   
dí

ln
a bylinky 

a Jedlé květy
MŠ, ZŠ 28. 5. 2015

Lipka – pracoviště 
Kamenná

250 Kč Markéta Machátová 
T: 543 420 821  
E: marketa.machatova@lipka.cz

Zaměříme se na správné pěstování aromatických a léčivých bylinek. Jak je sklízet, zpra-
covávat, uchovávat a užívat? Které květy okrasných i planých květin jsou jedlé? Vyzkou-
šíme si výrobu sirupů, želé a dalších dobrot z netradičních zdrojů.
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a chov zvířat 

ve školce
 MŠ 5. 6. 2015

Lipka – pracoviště 
Rozmarýnek

0 Kč Hana Mikulicová 
T: 543 420 821  
E: hana.mikulicova@lipka.cz

Patří chovaná zvířata do mateřské školy? Čím jsou pro nás přínosná a co od nás budou 
vyžadovat? Podíváme se na praktické stránky chovatelství i péče o volně žijící živočichy 
a koncepční začlenění těchto oblastí do ŠVP. Vyzkoušíme si tvorbu jednoduchých chova-
telských pomůcek.
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a bylinkárna veřejnost 6. 6. 2015

Lipka – pracoviště 
Kamenná

500 Kč Markéta Machátová 
T: 543 420 821  
E: marketa.machatova@lipka.cz

Využití léčivých a aromatických rostlin včetně jedlých plevelů spíše netradičním způso-
bem. Bylinky budeme nejen poznávat, ale i zpracovávat mnoha různými způsoby a pak 
ochutnávat. 
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a zahradní poklad MŠ, ZŠ 11. 6. 2015

Lipka – pracoviště 
Kamenná

250 Kč Markéta Machátová 
T: 543 420 821  
E: marketa.machatova@lipka.cz

Jak založit kompost, kam jej správně umístit a jak jej ošetřovat a zpracovat pro další 
využití? Ukážeme si, jak založit žížalárium a vytvořit kompostovací truhlík. Představíme 
různé typy kompostérů. Dozvíte se, kdy a jak správně mulčovat.
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beskydy – kraJem 
velkých šelem

MŠ, ZŠ, SŠ 13.–15. 6. 2015
CHKO Beskydy

bude upřesněn Markéta Machátová 
T: 543 420 821  
E: marketa.machatova@lipka.cz

Pojďte s námi poznávat největší chráněnou krajinnou oblast v České republice a objevo-
vat její krásu vzniklou historickým soužitím člověka s horami. Naleznete zde výjimečné 
přírodní hodnoty, jako jsou zbytky pralesovitých lesů s výskytem vzácných karpatských 
živočichů a rostlin či druhově pestré louky a pastviny. 
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repetitorium terénní 
přírodovědy

ZŠ, SŠ 13. –17. 7. 2015
Lipka – pracoviště 
Rychta

bude upřesněn Zdeňka Jičínská 
T: 517 385 429 
E: zdenka.jicinska@lipka.cz

Týdenní letní škola zaměřená na oživení a doplnění přírodovědných terénních znalostí 
v unikátním regionu Moravského krasu i zdánlivě všedním okolí obce Krásensko na Dra-
hanské vrchovině. Jednotlivými bloky vás provedou zkušení odborníci na daná témata 
i lektoři pracoviště.
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učení mezi živly ZŠ 26. 8. 2015
Otevřená zahrada  
Nadace Partnerství

400 Kč Kateřina Mrázková 
T: 543 420 825  
E: katerina.mrazkova@lipka.cz

Seminář ukáže možnosti využití areálu Otevřené zahrady ve výuce přírodních věd.  
Vyzkoušíte si např. aktivity na ekologické pyramidě, podíváte se do minulosti  
planety Země nebo se seznámite s aktivitami na pochopení principu solárního  
a fotovoltaického panelu.


