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Venkovní výuka – metodika pro učení přírodou
Být venku a učit venku, k tomu Lipka tíhne od počátku. Desítky let zkušeností teď zúročujeme – vyvíjíme nový metodický přístup s názvem Venkovní výuka. Umožňuje učit přírodní vědy přímo v přírodě a skrze přírodu. Příroda tu není kulisa – stává se
partnerem učitele, učí spolu s ním.
Žáci pozorují a prožívají přírodní prostředí, ve kterém se nacházejí, pak bádají a hledají odpovědi na své otázky. Prostřednictvím osobní zkušenosti objevují souvislosti, odhalují mechanismy vzájemného ovlivňování krajiny a člověka, nacházejí hodnotu
přírody. Ke krajině, kterou poznají, získávají hlubší vztah.
Zajímá vás to? Máte několik možností:
Ochutnávka
15. 10. 2018 — Konference k environmentální výchově: Učíme se venku
(více informací na druhé straně letáku)
Úvodní seminář
15. 1. 2019 — Venkovní výuka – metodika pro učení přírodou
(více informací na druhé straně letáku)
Balíček pro Venkovní výuku
Seznámíte se s metodikou podrobněji především na dvou navazujících
workshopech: třídenní se koná 5.–7. 4. 2019, jednodenní pak bude naplánován na podzim 2019. Další důležitou součástí balíčku jsou konzultace,
kterými vás podpoříme při začleňování metodiky do praxe ve vaší škole,
a dále metodické materiály k Venkovní výuce.
Cena: 2 učitelé jedné školy 8 500 Kč (1 učitel 5 000 Kč). K úhradě můžete
využít podpory MŠMT – Šablony II.

Vzdělávání koordinátorů EVVO

Začínajícím koordinátorům EVVO nabízíme specializační studium v rozsahu 250 hodin, které jim poskytne potřebnou kvalifikaci. Lipka ho pořádá formou šesti vícedenních setkání plných aktivního učení, osobního rozvoje i společných zážitků. Poznáte
zajímavá místa, o environmentálních i pedagogických tématech se dozvíte přímo od špičkových odborníků a zkušených pedagogů. Na podzim 2019 zahájíme již 14. ročník. Více na www.lipka.cz/specializacni-studium. O studium je tradičně velký zájem,
předběžně se můžete přihlásit koordinátorce Mgr. Heleně Nováčkové (helena.novackova@lipka.cz).
Pro zkušené koordinátory EVVO, absolventy specializačního studia, pořádáme vícedenní semináře a exkurze: vyhledáváme
další zajímavá témata a místa, dopřáváme jim možnost sdílet zkušenosti, vzájemně se inspirovat, navazovat spolupráci a získávat další užitečné kontakty. Nejbližší setkání se bude konat na Vysočině 10.–12. 5. 2019, dalším bude odborná terénní exkurze na
Šumavu 5.–9. 8. 2019.

Zahradní pedagogika

Jak proměnit zahradu v učebnu v přírodě? Jak o ni pečovat společně s žáky? Jak učit v zahradě různé předměty či ji využívat
k pozorování nebo relaxaci? Přijďte se inspirovat na semináře pro pedagogy základních a středních škol. Konají se na Kamenné
a v blízké zahradě U Řeky. V nastávajícím školním roce jsou díky podpoře z projektu Edugard ZDARMA.
název

termín konání

popis

Včelařská zahrada*

akr

25. 10. 2018
14–17 h

Nejen včely medonosné, ale i samotářky opylují květy a zvyšují biodiverzitu v zahradě.
Jak je přilákat a připravit jim dobré bydlo?

Budkování aneb
Ptačí zahrada*

akr

8. 11. 2018
14–17 h

Svou zahradu můžete proměnit v ptačí ráj. Jak to udělat? A jak minimalizovat nebezpečí
a nástrahy, které ptákům kvůli blízkému sousedství s lidmi hrozí?

Jak na teambuilding
ve školní zahradě

akr

29. 11. 2018
10–17 h

O tom, že je zahrada skvělé prostředí pro teambuilding, vás přesvědčí zkušené lektorky
z rakouské Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik ve Vídni. Seminář bude tlumočený.

Zimní žně*

akr

29. 1. 2019
14–17 h

Čerstvou vlastnoručně vypěstovanou zeleninu si můžeme dopřát i v zimě. V obchodě
se s ní pravděpodobně nesetkáte, přijďte tedy k nám – obhlédnout ji, ochutnat a naučit
se ji pěstovat.

Mikrozahrady*

akr

5. 2. 2019
14–17 h

I když nemáte zahradu, vytvořte si alespoň mikrozahradu. Poskytne vám sklizeň vitamínů
v podobě čerstvé listové zeleniny, nejčastěji ve formě „mikroleafs“.

Ani kapka nazmar!*

akr

19. 3. 2019
14–17 h

Voda je v naší krajině čím dál vzácnější a šetřit s ní je třeba i v zahradách. Jaké zahradnické strategie nám mohou pomoci? Nabídneme vám jich celou řadu – od různých typů
závlah a agrotechnických opatření až po sortiment odolných rostlin.

Vypěstuj si své zdraví*

akr

23. 4. 2019
14–17 h

Zahrada vám může pomoci pečovat o své zdraví v souladu s přírodou. Poradíme vám,
jak léčivé rostliny správně pěstovat, sklízet i zpracovávat. Naučíme vás budovat speciální
záhony, a vytvořit tak léčivkám různá mikroklimata.

Cesta ke školní přírodní
zahradě**

akr

15. 5. 2019
9–16 h

Jak proměnit zahradu ve skvělé místo pro učení? Seznamte se s tím, co je školní přírodní zahrada, jak v ní vyučovat různé předměty, jak ji vybudovat a udržovat. Nabídneme
inspiraci i konkrétní tipy na výuku.

Tvoření v zahradě
a zahradou**

akr

16. 5. 2019
9–16 h

I když je půda základem zahrady, málokdy si jí všímáme. Přijďte objevit její krásu a vyzkoušet možnosti, které nabízí. Písky a jíly přetvoříme v barvy a tvary, vybudujeme raketová
kamínka a něco dobrého uvaříme.

Motýlí zahrada*

akr

25. 6. 2019
14–17 h

Motýli zahradu zpestří, zkrášlí a prospějí i její biodiverzitě. Jak je přilákat? Stačí nabídnout bezpečné úkryty, dostatek potravy a vody. Poradíme vám, jak na to.

* Seminář patří k cyklu Rok ve školní zahradě.

** Seminář patří k cyklu Školní zahrady pro environmentální výchovu.

Nabídku akcí všech partnerů česko-rakouského projektu najdete
na www.lipka.cz/edugard.
Další inspiraci nabízí časopis Školní zaHRAda, který si můžete
objednat na www.skolni-zahrada.cz.

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Kamenná
Kamenná 20, 639 00 Brno • T: 543 420 823 • E: kamenna@lipka.cz • www.lipka.cz/kamenna • facebook.com/lipka.kamenna

Vzdělávací akce pro pedagogy
semináře – exkurze – konference – dílny

2018/2019
název
Cesta do hlubin
študákovy duše

akr

Mokřady plné života

termín a místo
konání

cílová
skupina

účastnický
poplatek

13. 9. 2018
9–16 h
Kamenná

MŠ, ZŠ, SŠ,
ŠD

800 Kč

18. 9. 2018
16–18 h
PR Babí doly

MŠ, ZŠ, SŠ,
ŠD

60 Kč

MŠ, 1. st. ZŠ

900 Kč

šab

popis
Porozumět prožitkům žáků ve výuce je klíčem k efektivnímu
učení, ke kterému nás nasměruje zkušený pedagog Roman
Musil.
Při botanicko-zoologické exkurzi se dozvíme, čím jsou mokřadní společenstva rostlin a obojživelníků unikátní a proč je v krajině opatrovat.

Cestujeme kolem
světa (Afrika)

akr

21. 9. 2018
9–16 h
Kamenná

Tváří v tvář Zemi

akr

25. 9. 2018
MŠ, ZŠ, SŠ,
9–14:30 h
ŠD
Krajský úřad JMK,
Brno, ul. Cejl

zdarma

Spolu s Markem Váchou a Pavlem Nováčkem se zamyslíme
nad tím, co pro nás, učitele, znamená odpovědnost za stav
planety, protože „co postihuje Zemi, postihuje i syny Země“.

2. 10. 2018
7–19 h
východní Čechy

veřejnost

960 Kč

Kouzlo přírodních zahrad pojedeme obdivovat do Pardubického a Královéhradeckého kraje (Domov pod hradem Žampach, Hamzova léčebna v Košumberku a Zahrady u splavu).
Zhotovíme si „zdravé“ hračky z přírodních materiálů, vhodné
do školky či družiny. Získáme inspiraci na jejich výrobu, kterou
zvládneme s dětmi, i návod, jak si s výsledky naší práce hrát.

Putování za zahradní
terapií III
Hračkárna

akr

3. 10. 2018
8:30–12:30 h
Lipová

MŠ, 1. st. ZŠ, 400 Kč
ŠD

Konference
k environmentální
výchově v ZŠ a SŠ:
Učíme se venku

akr

15. 10. 2018
8:30–15:30 h
sídlo ombudsmanky, Brno, ul.
Údolní

ZŠ, SŠ, ŠD

700 Kč /
600 Kč
Mrkev

16. 10. 2018
16–18 h
PR Stránská skála

MŠ, ZŠ, SŠ,
ŠD

60 Kč

Stránskou skálou skrz
naskrz

šab

šab

Prostřednictvím hudby, afrických rytmů a jazyka lze obohatit výuku. Inspiraci až z rovníku přinese výjimečná lektorka
a členka České Orffovy společnosti Lenka Pospíšilová.

Na tradiční konferenci plné přednášek a praktických dílen se
dozvíte, proč, jak a co všechno je možné učit venku. Seznámíte se s projekty, které k tomu vedou (Venkovní výuka, Les
ve škole), a přímo od ředitele se dozvíte, jak funguje gymnázium Přírodní škola.
S průvodcem v patách prozkoumáme význačnou archeologickou lokalitu, její historii, současnost i možnou budoucnost.

Konference
k environmentální
výchově v MŠ:
Příroda – školka pod
širým nebem

akr

18. 10. 2018
8–16 h
sídlo ombudsmanky, Brno, ul.
Údolní

MŠ

700 Kč /
600 Kč
Mrkvička

Komunikační
dovednosti pro
učitele 1

akr

8. 11. 2018
8:30–16:30 h
Kamenná

MŠ, ZŠ, SŠ,
ŠD

1 050 Kč /
950 Kč
Mrkev

Jak komunikovat a reagovat bezkonfliktně a bezpečně a přitom
nepopřít sami sebe? Co nám v tom často brání? Potřebné
dovednosti budeme intenzivně nacvičovat.

Seznamte se
s Ekoškolou

akr

13. 11. 2018
9–15 h
Kamenná

ZŠ, SŠ, ŠD

zdarma

Informace o mezinárodním programu Ekoškola: metodika
práce, cíle, výhody i možné překážky, první kroky, které podniknout ve škole.

Učíme se s Poly

akr

22. 11. 2018
9–16:30 h
Kamenná

MŠ, 1. st. ZŠ

500 Kč

šab

Hledáte náměty k polytechnickému vzdělávání? Malá POLY,
průvodkyně vzdělávacího programu, nám poskytne metody
a formy výuky, vhodné do rozmanitých prostředí.

Mezigenerační
komunikace –
Seznamte se, prosím

akr

30. 11. 2018
8:30–16 h
Kamenná

MŠ, ZŠ, SŠ

1 000 Kč

šab

S lektorkou Blaženou Mačákovou projdeme fázemi vztahů
v pedagogickém kolektivu od neznalosti a negace po respekt
a synergii. Naučíme se budovat tým s vědomím kvalit různých generací.

Venkovní výuka –
metodika pro učení
přírodou

akr

15. 1. 2019
13–16 h
Kamenná

ZŠ

zdarma

Seznámíme se s metodikou Venkovní výuky, prožijeme ji,
získáme informace pro vstup do programu a budeme diskutovat o přínosech a rizicích pro žáky, učitele i celou školu.

Navrhujeme
permakulturní
zahradu – teorie

akr

18.–20. 1. 2019
Pá 16–Ne 17 h
Rozmarýnek

MŠ, ZŠ, SŠ,
ŠD

2 200 Kč

Naučíme se navrhovat pozemky (např. školní zahradu) podle
univerzálních principů permakultury, které jsou ideální především pro užitkové plochy.

Seminář dobré praxe
programu Ekoškola

akr

5. 2. 2019
9–15 h
ZŠ Horníkova,
Brno

Školy zapojené do
programu
Ekoškola

zdarma

Povzbuzení, sdílení zkušeností a vzájemná inspirace v rámci mezinárodního programu Ekoškola. Zkoumání možností
tvorby Plánu činností a efektivního rozvoje akčních kompetencí žáků. Vhodné pro koordinátora a tři žáky z Ekotýmu.

Zahradní terapie –
eso v rukávu učitele

akr

7. 2. 2019
9–14:30
Kamenná

MŠ, ZŠ

700 Kč

Na inkluzi vyzrajeme v zahradě! Zahradu totiž můžeme využít jako prostor i prostředek pro lepší komunikaci, začlenění
do kolektivu i naplnění potřeb dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.

8.–9. 2. 2019
17–19 h a 9–15 h
Kamenná

veřejnost

1 500 Kč

Pečlivě krok za krokem si vyrobíme košík, který udělá parádu
nejen na zahrádce.

Košíky z vrbového
proutí

šab

Pravidelný kontakt dětí s přírodou dnes není samozřejmostí.
Jak to s pomocí školních zahrad a lesních MŠ změnit, poradí
Justýna Danišová, přední hybatelka iniciativy Učíme se venku.

Komunikační
dovednosti pro
učitele 2

akr

21. 2. 2019
8:30–16:30 h
Kamenná

MŠ, ZŠ, SŠ

1 050 Kč /
950 Kč
Mrkev

šab

Ujasníme si rozdíl mezi tím, kdy druhé vedeme (tvoříme prostor) a kdy řídíme (tvoříme tlak). Nacvičíme si neútočnou
zpětnou vazbu a přehrajeme situace z praxe pro prevenci
patologických jevů.

Bezpečné riziko

akr

26. 2. 2019
9–16:30 h
Kamenná

MŠ, 1. st. ZŠ

500 Kč

šab

Jak se na přínosné učení venku dobře připravit a jak eliminovat rizika spojená s pobytem v přírodě, nám vysvětlí Tereza
Valkounová z Asociace lesních MŠ.

Děti se specifickými
potřebami – ADHD

akr

13. 3. 2019
8:30–15:30 h
Kamenná

MŠ, ZŠ, SŠ,
ŠD

1 050 Kč

šab

Zkušená lektorka Markéta Dobiášová, která dlouhodobě pracuje s dětmi s ADHD, objasní podstatu ADHD
a podělí se o zkušenosti se způsoby práce, které těmto dětem
vyhovují.

Navrhujeme
permakulturní
zahradu – praxe

akr

8.–10. 3. 2019
Pá 16–Ne 17 h
Rozmarýnek

MŠ, ZŠ, SŠ,
ŠD

2 200 Kč

Děti rády
experimentují

akr

27. 3. 2019
9–16 h
Kamenná

MŠ, 1. st. ZŠ, 700 Kč / šab
ŠD
600 Kč
Mrkev
a Mrkvička

16. 4. 2019
16–18 h
okolí Žebětína

MŠ, ZŠ, SŠ,
ŠD

60 Kč

Přirozené dubohabřiny Podkomorských lesů nás oslní svým
rozkvetlým jarním kabátem a Žebětínský rybník nabídne
k soustředěnému pozorování vodní bezobratlé.

16. 4. 2019
14–17 h
Kamenná

MŠ, ZŠ, SŠ,
ŠD, veřejnost

450 Kč

Jak správně pěstovat, sklízet a uchovávat bylinky a spolu s dětmi kreativně zpracovávat dary školní zahrady? Co můžeme
ochutnat a čemu bychom se měli vyhnout?

Cesta za orchidejemi

14. 5. 2019
16–18 h
PP Baba

MŠ, ZŠ, SŠ,
ŠD

60 Kč

Necháme se okouzlit květnatými doubravami s chráněnými
orchidejemi a zajímavou faunou.

Exkurze do
rakouských zahrad

21. 5. 2019
7–19 h
Dolní Rakousko

veřejnost

999 Kč +
15 EUR

Vydáme se na návštěvu ukázkové přírodní zahrady rodiny
Pozobon na předměstí Vídně a na prohlídku komplexu zahrad
v Niederschulzu.

24.–26. 5. 2019
Pá 9–Ne 20 h
CHKO Orlické
hory

MŠ, ZŠ, SŠ,
ŠD

2 350 Kč / šab
2 250 Kč
Mrkev
a Mrkvička

Obklopí nás cenná společenstva horského hřebene, tradiční
stavby, řemesla i pozůstatky válečných událostí. Odpovíme
na otázky spojené s ochranou přírodních hodnot v souvislosti
s turismem a průmyslem.

18. 6. 2019
16–18 h
PP Medlánecké
kopce

MŠ, ZŠ, SŠ,
ŠD

60 Kč

Vyrazíme do terénu za teplomilnou květenou, zajímavým
hmyzem a koloniemi roztomilých syslů.

Bujará vesna rybníka
i lesa
Zahrado, prostři se

Orlické hory tiché
i divoké

akr

akr

Za brněnským syslem

Pod vedením lektora navrhneme konkrétní zahradu (vlastní
či školní) podle principů permakultury. Workshop je určen
především absolventům permakulturních kurzů.

šab

Jednoduché a efektní pokusy poodhalí fascinující svět vědy.
Pod vedením lektorky a „debrujárky“ Renaty Čechové se
dozvíme, jak pokusy provádět, kde brát nápady a materiál
a jak děti co nejvíce zapojit.

Repetitorium terénní
přírodovědy

akr

8.–12. 7. 2019
Po 12–Pá 12 h
Rychta

ZŠ, SŠ, ŠD

2 000 Kč

Řemeslné léto

akr

5.–9. 8. 2019
9–18 h
Lipová

MŠ, ZŠ, SŠ,
ŠD

šab Lákají vás tipy na bohatší život skromnějšími prostředky?
bude
upřesněno
Vyrobíme si využitelné předměty do domácnosti i školy a získáme náměty na tvořivé aktivity šetrné k přírodě.

Čekají nás různorodé expedice vedené odborníky, exkurze
do přírodovědně cenných území, kde budeme sdílet znalosti,
ale i radosti a strasti spojené s terénní přírodovědou.

akr

akreditováno MŠMT

šab

K úhradě účastnického poplatku můžete využít podpory MŠMT – Šablony II
(oblasti polytechnická výchova nebo osobnostně sociální a profesní rozvoj).

