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Oslovujeme znalce místní přírody, historiky i pábitele.
Provádějí nás zajímavými místy, ukazují svůj pohled
na krajinu, ochranu přírody a další regionální speciﬁka. Chceme vám dopřát ak vní odpočinek, načerpání
inspirace nejen do vaší práce i dostatek času na povídání
s kolegy. I letos vyrážíme, a vy můžete být s námi!
Nabízíme odpolední vycházky i vícedenní putování.

„Velmi příjemně a užitečně prožitý čas. Takto bych se
chtěla učit o přírodě, od lidí, kteří ji dobře znají a umějí
se o své vědomos rozdělit.
“

Jitka Nováčková, účastnice exkurze do Jeseníků

Červený kopec – přečtěte si čtvrtohory
5. 9. 2017

*

16.00 –18.00 hod.

60 Kč

MŠ, ZŠ, SŠ

9.00 –15.00 hod.

350 Kč

MŠ, ZŠ, SŠ

60 Kč

MŠ, ZŠ, SŠ

60 Kč

MŠ, ZŠ, SŠ

600 Kč

MŠ, 1. st. ZŠ

Tour de odpad
21. 9. 2017

Černovický hájek – lužní les za humny
27. 3. 2018

16.00 –18.00 hod.

Obřanská stráň – malá, ale naše
17. 4. 2018

*

*

16.00 –18.00 hod.

Hospodářská zvířata a my
23. 5. 2018

8.30 –16.00 hod.

Broumovsko – svět nepropustných skal a roklin
25.–27. 5. 2018

čas a cena budou upřesněny

Stránská skála – pravěké ohniště u kavylové stepi
12. 6. 2018

16.00 –18.00 hod.

MŠ, ZŠ, SŠ

*

60 Kč

MŠ, ZŠ, SŠ

Zahrada u školy je poklad – naši předkové to věděli
a zahraniční architek nám dnes prostorné pozemky
u škol závidí. Pojďte se s námi naučit, jak z klasické
školní zahrady udělat zahradu přírodní, v níž vám i vašim
dětem přirozené procesy usnadní vloženou práci. Získáte
voňavou, barevnou a hravou přírodní učebnu plnou zajímavých rostlin a živočichů. A v dobře založené zahradě
možná přijdou i zimní žně!

„Nápad udělat si zimní žně mě nadchnul. Přitom je to

tak jednoduché – stačí na podzim vyset mrazuodolné
druhy listové zeleniny a při správné péči v lednu či
únoru sklízíte první vlastní vitamíny – do salátů, pomazánek či polévek.

“

Dana Křivánková, lektorka

Rok ve školní zahradě – Divocí obyvatelé zahrady
19. 10. 2017

14.00 –17.00 hod.

0 Kč

Rok ve školní zahradě – Zazimování dřevin v zahradě
30. 11. 2017

14.00 –17.00 hod.

0 Kč

Zimní žně
leden či únor 2018

termín i cena budou upřesněny

Rok ve školní zahradě – Vrba v zahradě
1. 2. 2017

14.00 –17.00 hod.

0 Kč

Školní zahrady pro EVVO – Cesta ke školní přírodní zahradě
16. 5. 2018

0 Kč

Školní zahrady pro EVVO – Zelené střechy
17. 5. 2018

0 Kč

Rok ve školní zahradě – Zahrado, prostři se
24. 5. 2018

14.00 –17.00 hod.

0 Kč

Kurzy Rok ve školní zahradě a Školní zahrady pro EVVO jsou součás
projektu Edugard, a proto je můžeme účastníkům nabídnout zdarma.

EVROPSKÁ UNIE

Rakousko-Ceská republika
Evropský fond pro regionální rozvoj

Tradiční konference se letos budou věnovat hodnotě
informací a pokusí se zodpovědět těžké otázky dnešních
pedagogů: Jak se vyznat v záplavě často rozporuplných
článků z internetu, sociálních sí a tradičních médií?
Jak oddělit fakta a názory a jak nás v environmentální
výchově ovlivňují tzv. alterna vní fakta? Co nám přináší
technologie, jak mění vnímání nastupujících generací
a co s m můžeme dělat? Patří do školního a hlavně
předškolního vyučování příběhy? Na konferencích budeme hledat odpovědi, ale i inspiraci pro nás i naše žáky.

„Když se říká, že vzdělanost upadá, moc se neví, podle

čeho to poznáváme: dokud bylo na světě méně znalos , stačilo si je pamatovat, a člověk byl vzdělaný.
Ale dneska je to jinak – složitý svět naléhá na dítě
úplně jinými požadavky než zapamatovat si něco. Člověk potřebuje víc uvažovat, rozumět příčinám a důvodům, protože ty se mění a mění, takže se jim nemůžete
naučit nazpaměť.

“

Ondřej Hausenblas, lektor letošní konference KONEV

KONEV – Pod lavinou informací
13. 11. 2017

8.30 –15.30 hod.

600 Kč

ZŠ a SŠ

lektoři: Ondřej Hausenblas, Hana Košťálová, Miroslav Staněk

600 Kč

MŠ

lektoři: Jan Krajhanzl, Jana Modrá, Zdeňka Štefanidesová

Konvička – Síla příběhu
14. 11. 2017

8.30 –15.30 hod.

Pestrá nabídka inspirace do výuky – od mateřských škol
až po školy střední. Vybrali jsme pro vás kvalitní lektory,
ověřené příklady tema cké výuky, příklady ak vit, které
využijete venku, a také semináře, na nichž nás sami pedagogové seznamují se svým způsobem výuky, ideálně
přímo u sebe ve škole.
Připojili jsme ale i nabídku našich pedagogů z Lipky – jak
učit o zázracích přírody či pozoruhodném civilizačním kolapsu Velikonočního ostrova, který nám může být velkým
varováním.

Skřítkování – čtyři techniky
26. 9. 2017

8.30 –12.30 hod.

Semínka dobrých nápadů nejen pro školní zahradu
400 Kč

MŠ, ZŠ, ŠD

Zahrada pro výuku – 1. stupeň
13. 10. 2017

590 Kč

8.30 –16.30 hod.

1. st. ZŠ, ŠD

0 Kč

ZŠ, SŠ

10.00 –14.30 hod. 500 Kč

9.00 –15.30 hod.

ZŠ, SŠ

500 Kč

ZŠ, SŠ, ŠD

Cestujeme kolem světa (Afrika)
9. 3. 2018

9.00 –16.30 hod.

900 Kč

MŠ, ZŠ, ŠD

Badatelský víkend
23.–25. 3. 2018

cena bude upřesněna

ZŠ

Rok v přírodě s mrňaty
11. 4. 2018

8.30 –12.30 hod.

18. 5. 2018 9.00 –16.00 hod.

600 Kč

MŠ

600 Kč

15.–16. 6. 2018

1 300 Kč

MŠ, 1. st. ZŠ, ŠD

Repe torium terénní přírodovědy

Proč se sochy na Velikonočním ostrově mračí
23. 2. 2018

ZŠ

Zázraky přírody

Jak na chemii environmentálně
12. 2. 2018

13.00 –16.30 hod. cena bude upřesněna

Studánky víly Rozárky v praxi MŠ

Jak na diskuze ve výuce
27. 11.2017

2. 5. 2018

MŠ, ŠD

9.–13. 7. 2018

1 900 Kč

ZŠ, SŠ

,
Potřebujete dobít baterky? Lázně pro vás nemáme,
ale vybrali jsme několik inspira vních osobnos z řad
psychologů, pedagogů a koučů. Pomůžou vám zreﬂektovat vaše pedagogické úsilí, nastavit zrcadlo pracovnímu
nasazení a dosaženým výsledkům. Ukážeme vám cestu
pozi vního myšlení i práci s emoční inteligencí. Pro
zkušené nabízíme dlouhodobý mentorský kurz zaměřený
na práci se školními kolek vy – naučíte se, jak efek vně
pomáhat sobě i svým kolegům v pedagogické praxi.

„Hledám nové cesty, jak vystoupit ze stereotypu a po-

sunout se osobně i v profesi učitelky. Záleží mi na kvalitě učení a baví mě sdílení zkušenos a podporování
ostatních. Věřím v pomoc mentoringu, který přináší do
vzdělávání novou specializaci a kariérní příležitost.

“

Hana Pivečková, interní mentorka
a pedagožka ZŠ Rousínov

Zdraví nás baví – rodina a škola
12. 10. 2017

9.00 –15.00 hod.

0 Kč

lektoři: Marek Herman, Jiří Halda

1 000 Kč

lektorka: Blažena Mačáková

800 Kč

lektor: Roman Musil

1 000 Kč

lektorka: Jitka Rei erová

Pozi vní myšlení pro život i pro práci
5. 12. 2017

9.30 –15.30 hod.

Cesta do hlubin študákovy duše
25. 1. 2018

9.00 –16.30 hod.

Emoční inteligencí pro syndromu vyhoření
23. 3. 2018

9.00 –15.30 hod.

Mentor ve školním prostředí
dlouhodobý kurz v rozsahu 60 hodin
termíny listopad 2017 – září 2018

13 500 Kč (doporučujeme hradit z projektu Šablony)

Nalaďte se s námi na tvořivou vlnu. Vlastnoručně vyrobené věci frčí, ale jsou vždy k užitku? Na našich kurzech
nechceme vytvářet další odpad! Naopak – budeme
tvořit věci, které vám pomůžou být soběstační. Naučíte
se plést košíky, šít pro dě skřítky a víly nebo vyrábět
vánoční ozdoby a dárky z toho, co vyrostlo v zahradě.
Pro zkušené doporučujeme prázdninové tvořivé týdny –
Řemeslné nebo Košíkářské léto. I na těch pla , že naším
heslem není tvořivost, ale udržitelnost.

„Řemeslný týden jsem prožila v plném zauje

z vlastního tvoření. Nejvíce mě bavila ta různorodost přírodních materiálů a nakonec se mi líbily i mé nedokonalé
výrobky, ve kterých jsem viděla hodiny práce mé
i našich lektorů! Díky, těším se na další léto!

“

Renata Vinterlíková, absolventka kurzu Řemeslné léto

Tvoření z darů zahrady – ozdoby a vánoční dárky
12. 12. 2017

*

cena a čas budou upřesněny

Řemeslné léto
6.–10. 8. 2018

vždy 9.00 –18.00 hod.

cena bude upřesněna

Košíkářské léto
30. 7. – 3. 8. 2018

3 000 Kč

Košíky z vrbového prou
30.–31. 7. 2018
1.–2. 8. 2018

1 500 Kč

Pedagogům je určena také nabídka kurzů pracoviště Lipová, která zahrnuje tradiční keramiku, drátování, košíky a vyřezávání.
Najdete v ní ale také novinky jako domácí přípravu mléčných výrobků, ši či malování dóz pro snížení odpadu v domácnos .
Víc informací na www.lipka.cz/tvorive-kurzy.

„Naši milí koordinátoři, i letos pro vás máme speciální

nabídku. Chceme, abyste se nadále setkávali, sdíleli své
zkušenos , vzpomínali na rok prožitý ve specializačním
studiu a samozřejmě se i dále vzdělávali. Proto jsme
pro vás připravili výjezdy. Ostrava a Podyjí – krajina
přetvořená těžbou versus neprostupné meandry národního parku, těžko bychom hledali větší kontrast. Kdo si
neudělá čas na víkend, toho zveme na jednodenní setkání do školní zahrady. ZŠ Rousínov pro nás připravila
ak vity, při nichž využívá zahradu ve fyzice, matemace i češ ně. Přijďte se inspirovat!

“

Helena Nováčková, lektorka specializačního studia

Ostravsko očima geologa
20.–21. 10. 2017

1 620 Kč

lektor: Tomáš Daněk

Semínka dobrých nápadů nejen pro školní zahradu
2. 5. 2018

13.00 –16.30 hod.

cena bude upřesněna

lektoři: pedagogové ZŠ Rousínov

1 300 Kč

lektoři: Tomáš Rothröckl, Mar n Škorpík

Podyjí – nedotčený kout jižní Moravy
11.–13. 5. 2018

Inspiro Café *
Novinka v naší nabídce – pravidelná setkání se zajímavými osobnostmi nad šálkem dobré kávy. Vybíráme pro
vás témata z oblas vzdělávání, ekologie, environmentalis ky a udržitelného rozvoje. Přijďte se k nám inspirovat – vždy první úterý v měsíci, v podvečer, na pracoviš Kamenná. Setkání jsou bez akreditace, ale zato
bude prostor i na kávu z brněnské kavárny. Vstupné
dobrovolné.

„ Děkuji vám za zorganizování úterní akce s Tomášem

Hajzlerem. Už nějakou dobu sleduji jeho web a bylo to
pro mě inspirující setkání, nejen s ním, ale i s dalšími
lidmi. Nápad organizovat pravidelně Inspiro Café je
úžasný. To se potvrdilo i m, kolik se zúčastnilo lidí.

“

Jitka Bublová, účastnice prvního Inspiro Café
o bezodpadové domácnos

Pozvánky na aktuální setkání najdete na www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí.

„Vážení pedagogové,
máme velkou radost, že je z vaší strany o naše kurzy zájem a že vám pomáhají ve vlastní práci. Věříme, že i letos se
nám podařilo připravit zajímavou nabídku, z níž si vyberete, a podělíte se o svoji zkušenost se svými kolegy. Budete-li
mít jakékoli py na vylepšení a zpěstření nebo zpětnou vazbu k navš veným kurzům, neváhejte se na mě obrá t.
Přeji vám, aby i díky našim akcím byl tento školní rok zase o něco radostnější a úspěšnější než ten předchozí –
pro vás i pro vaše žáky.

“

Hana Mikulicová, koordinátorka vzdělávání pro dospělé
E: hana.mikulicova@lipka.cz

Všechny naše akce s podrobnějšími pozvánkami a elektronickými přihláškami najdete na webu
v sekci Kalendář akcí.
Většina akcí je akreditována MŠMT, výjimkou jsou pouze akce označené

www.lipka.cz

*.

na otázky k většině kurzů vám odpoví Pavla Ehlová, : pavla.ehlova@lipka.cz, : 543 420 825
s dotazy ke kurzům pracoviště Lipová

vám pomůže Jana Kabelková, : jana.kabelkova@lipka.cz, : 543 211 264

