
EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY



Milé paní učitelky a páni učitelé,
s koncem prázdnin vám Lipka jako každý rok posílá nabídku svých 
ekologických výukových programů. Možná si někteří z vás pama-
tují na tu úplně první rozesílku v roce 1996, kdy jsme nabízeli je-
diný výukový program s názvem Rozmanitost přírody na pracoviš   
Lipová. Od té doby se naše nabídka výrazně proměnila: programů 
nabízíme téměř kolem stovky a můžete je navš  vit na pě   lipko-
vých pracoviš  ch. Výuka u nás je zajišťována zkušenými peda-
gogy i šikovnými studenty učitelství. Programy obsahují ak  vity, 
které v dětech vzbuzují potřebu kontaktu s přírodou a citlivost ke 
všem živým tvorům. Snažíme se v dětech probouzet zájem o po-
chopení dějů v přírodě a o jejich zkoumání. Pro dě   z mateřských 
škol i žáky prvního stupně základních škol vyhledáváme a nabízíme 
taková témata, která pomohou doplnit vaše představy o účinném 
vzdělávání a výchově nejen v oblas   environmentální.

Těšíme se na vás i vaše žáky!

Hana Korvasová
ředitelka Lipky

    
 :

programy probíhají v areálech pracovišť Lipová, Rozmarýnek, 
Rychta, Jezírko a Kamenná, v areálu Otevřené zahrady Nadace 
Partnerství i v terénu mimo naše pracoviště
objednávky přijímáme na jednotlivých pracoviš  ch telefonicky
po objednání uzavřeme se školou smlouvu o realizaci ekologic-
kých výukových programů
pokud není v anotaci uvedeno jiné vybavení, postačí, když si 
dě   s sebou přinesou přezůvky, svačinu a přijdou v oděvu, 
který jim umožňuje volný pohyb a sezení na zemi; v případě 
programu v terénu nebo v zahradě je vhodný sportovní oděv 
i obuv a pláštěnka
vybírat a objednávat je třeba rychle, neboť programy bývají 
velmi brzy obsazeny
programy pro mateřské školy jsou vhodné pro dě   od 5 let

Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje doporučuje 
základním a středním školám zařazovat ekologické výukové pro-
gramy do učebních plánů a do školních vzdělávacích programů.

 
Všechny programy objednávejte na jednotlivých 
pracoviš  ch telefonicky, programy pro základní školy 
od 31. srpna 2017 od 8 hodin, programy pro mateřské 
školy od 30. srpna 2017 od 8 hodin.



  
Na webových stránkách Lipky si můžete k programům 
vyhledat rozšířené anotace. Napoví vám, jaké cíle naplňuje program 
v rámci RVP, jeho environmentální rozměr, jaké metody a formy práce 
jsou využívány a upřesní specifi cké požadavky na účastníky.

Rozšířené anotace naleznete na www.lipka.cz/EVP.

Část programů byla vytvořena s fi nanční podporou Evropské unie 
a státního rozpočtu ČR nebo Norských fondů.



Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Lipová
Lipová 20, 602 00 Brno-Pisárky

: 543 211 264, 720 995 927 | : lipova@lipka.cz |  : Blanka Jírů

 
Programy probíhají od 9 hod., po domluvě 
však lze jejich začátek posunout. Na Lipové 
vyučujeme dva různé programy pro dvě 
třídy současně.

  : trvají 2,5 hod. včetně 
přestávky a jsou připraveny pro skupinu 
maximálně 24 dě   ve věku od 5 let.

  : trvají 3,5 hod. včetně 
přestávky (není-li uvedeno jinak) a pro-
gramu se může účastnit maximálně 30 žáků. 

: 90 Kč/žák (pokud není uvedeno jinak)

   

program probíhá alespoň z čás   
v přírodní zahradě

součás   programu je pozorování 
živočichů

program obsahuje prak  cké zpraco-
vání produktů ze zahrady či potravin

pedagog získá další materiály 
k využi   ve vlastní výuce

Prosíme učitele, aby nám tři pracovní dny 
před programem potvrdili účast a upřesnili 
počet účastníků, kteří se k nám chystají. 
Podrobné anotace výukových programů 
včetně popisu metod a forem výuky nalez-
nete na www.lipka.cz/EVP.

  
MŠ (od 5 let), 1. ročník ZŠ    září–říjen
Dva zvědaví skřítci Jabloňka a Ořešánek 
přivítají dě   v přírodní zahradě Lipky a spo-
lečně s nimi využijí její plody. Budou moš-
tovat jablíčka a barvit ořechovým listím 
hedvábí, které si po programu odnesou do 
školy. V programu je prostor i pro hry se se-
meny plodů.

 : 2,5 hod.

   
MŠ (od 5 let), 1. ročník ZŠ  duben–červen
V kompostu žije spousta živočichů, ale který 
z nich je nejzajímavější? Žížala a zlatohlávek 
nám představí svá kouzla. S žížalou dě   pro-
lezou chodbičkou a formou her se seznámí 
s půdou. S larvou zlatohlávka se zakuklí 
a promění v brouka.

 : 2,5 hod.
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MŠ (od 5 let), 1. ročník ZŠ  
listopad–červen

Na dě   čeká pohádka o zakletém skřítkovi, 
kterého se pokusí vysvobodit pomocí čtyř 
klíčků: slaměného, dřevěného, kamenného 
a hliněného. S těmito čtyřmi materiály se 
dě   více seznámí pomocí her a tvoření.

 : 2,5 hod.

  
1.–2. ročník ZŠ
Pohádka o panu Šnofousovi nás zavede 
k tématu domácích zvířat. Dě   se seznámí 
s původem některých potravin, vyzkouší si 
kreslení husím brkem a stlučou si máslo ze 
smetany.

 
  

1.–3. ročník ZŠ      květen–červen 
Letní zahradu budeme poznávat nejen zra-
kem, ale i ostatními smysly. Jak zní voda? 
Jak chutnají a voní bylinky? Dě   se s ně-
kterými seznámí a uvaří z nich na ohni čaj. 
Poznají, že voda v zahradě nemusí sloužit 
jen rostlinám, ale je i útočištěm pro mnohé 
živočichy.



Programy pracoviště Lipová objednávejte na T: 543 211 264, 720 995 927 (MŠ od 30. 8., ZŠ od 31. 8.)

   
1.–3. ročník ZŠ
Pohádkový příběh nás zavede za obyvateli 
starého stromu. Zahrajeme si na mravence 
a sršně, prohlédneme si skutečnou du  nu 
strakapouda a barvami ztvárníme lišejník.

  
1.–3. ročník ZŠ        prosinec–únor
Co dělají zvířata naší přírody, když přijde 

zima? Dě   poznají jejich různá přizpůso-
bení, zdroje potravy, stopy a jiná pobytová 
znamení. Zahrají si na havrany, netopýry 
i slunéčka a vyrobí si odlitek liščí stopy.

 
2.–3. ročník ZŠ        březen–duben
Pohádka o třešňovém skřítkovi a probouze-
jících se kvě  nách zavede dě   do jarní pří-
rody. Poznáme, k čemu je rostlině cibulka, 

jak vypadá květ, co je opylení a jak důležité 
jsou včely. Dě   si odnesou vlastnoručně vy-
robený atlas jarních rostlin.

   
2.–3. ročník ZŠ          září–říjen
Pomocí pohádky a praktických činností 
dětem přiblížíme přírodní zahradu jako 
zdroj potravy pro člověka i živočichy. Žáci si 
vlastnoručně vyrobí jablečný mošt a ope-
čou jablko na ohni. Zahrají si na ruměnici, 
sýkorku a veverku a využijí při tom výukové 
prvky v zahradě.

  
2.–4. ročník ZŠ
Poznejte cestu chleba z pole až na náš stůl. 
V pohádce se zamyslíme nad významem 
půdy pro obživu člověka. Vyzkoušíme si mlá-
cení obilí v zahradě, mle   mouky, přípravu 
těsta a pečení chlebánků.

  
2.–4. ročník ZŠ          duben–listopad
Program zavede dě   do světa brouků a pa-
vouků. Budou lovit jako běžník, objeví pa-
vučinu křižáka, zahrabou myš jako hrobařík 
a budou rozkládat strom jako hladová larva 
roháče. Poznají tak výjimečné schopnos   
těchto živočichů a porozumí jejich významu 
v přírodě.



   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   

 
3.–4. ročník ZŠ      7.–22. prosince 2017
Tvořivý program, v němž se na Vánoce podí-
váme trochu jinak. Zahrajeme si na dárečky 
a ukážeme si alterna  vy ke klasickému ba-
lení. Upečeme si slunovratové sluníčko, 
umotáme svíčku, vyřežeme vánoční ozdoby 
ze dřeva a vyzkoušíme vánoční zvyky.

: 110 Kč/žák

  
3.–5. ročník ZŠ        duben–říjen
Žáky čeká vlastní objevování a poznávání 
půdy. S lupou užasnou, co všechno půdu 
tvoří, a pochopí její vznik. Na zahradě od-
chy   a pojmenují řadu živočichů, kteří se na 
vzniku půdy podílí, a pomocí pokusů odhalí 
další nepostradatelné složky půdy – vodu 
a vzduch.

 
4.−5. ročník ZŠ
Program zaměřený na kontakt žáků s ovčí 
vlnou. Žáci si vyzkouší zpracování ovčího 
rouna od praní přes česání, spřádání až po 
tkaní a fi lcování. Získají informace o dalším 
využití tohoto obnovitelného materiálu 
a vytvoří si vlastní fi lcovaný výrobek.

  
5. ročník ZŠ
Co se skrývá za pěstováním banánů a pů-
vodem čokolády? Pomocí hry na pěs  tele 
kakaových bobů se seznámíme s tématem 
fair trade (spravedlivý obchod) a jeho vli-
vem na život místních lidí. Zamyslíme se 
nad dlouhou cestou banánů na náš stůl 
a nad  m, jak ovlivňuje životní prostředí.

  
5. ročník ZŠ
Jak souvisí chipsy a sladkos   s ohrožením 
orangutanů a tygrů? Kde všude najdeme 
palmový olej a proč se kvůli němu kácí 
pralesy? Pomocí simulačních her a metod 
kri  ckého myšlení žáci tyto souvislos   po-
chopí a budou o nich diskutovat. Program 
nabízíme i ve 4hodinové variantě s peče-
ním sušenek bez palmového oleje.



Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rozmarýnek
Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov

: 541 220 208, 725 961 285, 602 684 396 | : rozmarynek@lipka.cz |  : Lucie Vladová

 
Programy obvykle začínají v 9 hod. a pokud 
není uvedeno jinak, trvají 3,5 hod. včetně 
přestávky.
Programy pro MŠ jsou připraveny pro dě   
od 5 let. Na Rozmarýnku můžeme vyučovat 
současně dva různé programy pro dvě třídy 
z jedné školy. Přijet k nám může až 45 žáků.

: 90 Kč/žák (pokud není uvedeno jinak)

   

program probíhá alespoň z čás   
v přírodní zahradě

součás   programu je pozorování 
živočichů

program probíhá v terénu

program obsahuje prak  cké zpraco-
vání produktů zahrady či potravin

v programu využíváme promítání 
3D fotografi í

pedagog získá další materiály 
k využi   ve vlastní výuce

Prosíme učitele, aby nám tři pracovní dny 
před programem potvrdili účast a upřesnili 
počet účastníků, kteří se k nám chystají. 
Podrobné anotace výukových programů 
včetně popisu metod a forem výuky nalez-
nete na www.lipka.cz/EVP.

 
MŠ (od 5 let), 1. ročník ZŠ   duben–říjen
Co je nového u babičky na zahrádce? Proč 
má na jednom záhonku více druhů zele-
niny? A poznáte zeleninu i se zavázanýma 
očima? Proč je babička ráda, že v kompostu 
je tak živo? Uvidíte záhon s bylinkami při-
pomínající spirálu nebo klíčovou dírku. Žáci 
si připraví bylinkovou sůl, zasadí semínko 
do kelímku a pod lupou prozkoumají půdní 
bezobratlé. 

 : 2,5 hod.
maximálně 36 žáků

 
MŠ (od 5 let), 1. ročník ZŠ   duben–říjen
Program přináší setkání s kontaktními zví-
řaty chovanými na Rozmarýnku. Ve dvou 
částech programu se dě   seznámí se živo-
tem králíka a slepice. V rámci center si vy-
zkouší hravé aktivity, které jim představí 



   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   

různá hospodářská zvířata a přiblíží, proč je 
chováme.

 : 2,5 hod.
maximálně 24 žáků

 
  

1.–2. ročník ZŠ
Seznamte se s Ferdovým kamarádem 
chros  kem a jeho rodinkou. Z čeho si staví 
jeho larvy domečky a k čemu potřebují sítě? 
V teplejších měsících žáci loví vodní bez-
obratlé, v chladnějších se s nimi seznámí 

srovnáváním obrázků a fotografi í. Žáci s Fer-
dou také poznají koloběh vody a zjis  , že 
i malé znečištění v potůčku může mít velké 
následky třeba ve vzdálené řece.

 : 3 hod.

 
2.–4. ročník ZŠ
Abychom dokázali umíchat hojivou mast, 
musíme znát bylinky a jejich účinky. Při-
pravíme bylinkové čaje, vyrobíme mast 
a poznáme léčivky všemi smysly. V teplejších 
měsících probíhá část programu v zahradě.

  
2.–5. ročník ZŠ           prosinec
Známé i téměř zapomenuté tradice advent-
ního času si vyzkoušíme v krbem prohřátém 
Rozmarýnku i venku v zahradě. Upečeme 
vánočku, vyrobíme ozdoby z včelího vosku 
a také pochoutky se semínky pro ptáky.

: 95 Kč/žák

  
3.–5. ročník ZŠ
Detektivní pátrání po tajných ingredien-
cích, které zákeřný doktor Sacharin pou-
žívá k oslabení dě   i dospělých. Žáci zkou-
mají složení běžných sladkos   a seznámí se 
s důsledky nadměrné konzumace cukru na 
lidský organismus. Formou simulační hry 
otestují účinky energe  ckých nápojů a ve 
cvičné kuchyni připraví zdravé palačinky.

3  ,
  

4.–5. ročník ZŠ
Jaký význam mají brouci pro člověka? Se-
známíme se s početnou skupinou hmyzu 
pomocí 3D brýlí a čeká nás i setkání s ži-
vými brouky. Žáci v programu používají pra-
covní list.



Programy pracoviště Rozmarýnek objednávejte na T: 541 220 208, 725 961 285, 602 684 396 (MŠ od 30. 8., ZŠ od 31. 8.)

  
4.–5. ročník ZŠ
Umíme doma hospodařit s vodou a energií? 
Jaká opatření v domácnos   mohou šetřit 
zároveň životní prostředí i peněženku? Žáci 
zhodno   Rozmarýnek od sklepa po zelenou 
střechu a jako specialisté posoudí vliv domu 
na životní prostředí. 

,  
4.–5. ročník ZŠ        duben–říjen
Jak daleko cestují ovoce a zelenina, než se 
dostanou na váš stůl? Proč je lepší upřed-

nostnit sezónní české anebo třeba plané 
rostliny. V rámci kulinářského dopoledne 
v zahradě žáci připraví občerstvení z planých 
rostlin.

 : 4 hod.
: 95 Kč/žák

3   
5. ročník ZŠ
Máme z nich strach, nebo nás láká jejich 
tajemnost? Mohou být pavouci užiteční? 
Pomocí 3D brýlí poznáme členovce zblízka 
a čeká nás i setkání s živými pavouky.

 
Terénní programy probíhají mimo pracovi-
ště Rozmarýnek v přírodovědně zajímavých 
lokalitách. S sebou na program doporuču-
jeme oblečení vhodné do terénu, pláštěnku, 
pokrývku hlavy, turistickou obuv, svačinu 
a pi  . 

   
MŠ (od 5 let), 1.–2. ročník ZŠ    květen–říjen 
Oborou Holedná nás provede sele divočáka 
Markazín. Děti mu pomohou najít cestu 
zpět za jeho rodinou a spolu s ním zažijí set-
kání se zvířecími obyvateli lesa. Hravě se 
naučí rozlišovat vysokou zvěř podle paroží, 
zjis  , kolik váží a jak krmí své mladé straka-
poud, a do krabičkových lup zkusí odlovit 
lesní bezobratlé. Na závěr nás čeká pozoro-
vání divokých prasat.
Sraz na zastávce MHD Kohoutovice – há-
jenka, konec programu na zastávce MHD 
Stará dálnice.

 : 3 hod.

 
3.–5. ročník ZŠ       květen–říjen
Obora Holedná, jak ji možná neznáte. Pro-
zkoumáme oboru a lesní i vodní biotop, 
budeme sledovat pobytová znamení, lovit 



   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   

bezobratlé živočichy a pozorovat černou 
zvěř.
Sraz na zastávce MHD Kohoutovice – há-
jenka, konec programu na zastávce MHD 
Stará dálnice.

 
Program výletu včetně doby začátku a konce 
je možné upravit dle požadavků školy.
Školní výlety realizujeme v červnu, doporu-
čujeme je ale objednat již na začátku škol-
ního roku.

INOVOVÁNO
  

2.–5. ročník ZŠ
Každé místo má svůj příběh. Oživte vzpo-
mínky jedné rodiny a drama  cký osud kra-
jiny pod hradem Veveří! Vypátrejte šperky 
kněžny Ypsilan  ! Na cestě se žáci setkají 
s historickými postavami v kostýmech, na-
vš  ví bývalou prádelnu hradu a opečou si 
nad ohněm špekáček. Náš výlet doporuču-
jeme zkombinovat s plavbou lodí po pře-
hradě nebo prohlídkou hradní expozice.
Obvyklý začátek v 8.30 hod. na parkovi-
š   pod hradem Veveří, konec mezi 13.30. 
a 14.30 hod. na hradě.

: 180 Kč/žák (zahrnuje vstup do areálu 
hradu a obědovou svačinu)

  
4.–5. ročník ZŠ
Během výcviku expedičního týmu si žáci 
prověří svou schopnost přežít ve volné pří-
rodě. Ze břehu odloví a určí vodní bezob-
ratlé živočichy. Na souši se seznámí s vyu-
ži  m volně rostoucích rostlin, prak  cky si 
procvičí zdravovědu, vyzkouší si luštění šifer 
i orientaci v terénu pomocí GPS. Na ra  ech 
se naučí řadu vodáckých dovednos  .
Obvyklý začátek v 9 hod. na mostě přes 
řeku Svratku v  Jundrově, konec mezi 14.30 
a 15. hod. tamtéž. 

: 330 Kč/žák (zahrnuje vodáckého in-
struktora, zapůjčení ra  ů, záchranných vest 
i pádel)

,  
4.–5. ročník ZŠ 
Zažijte kulinářský den v zahradě Rozma-
rýnku! Jak chutnají plané rostliny? Žáci 
připraví občerstvení ze zahradních rost-
lin, např. kontryhelový bramborák, salát 
z bršlice, závin se špenátem z kopřiv nebo 
mátové mojito s kapkou netřeskové šťávy. 
Zbude čas na seznámení s kontaktními zví-
řaty ve výbězích a teráriích Rozmarýnku.
Obvyklý začátek v 8.30 hod. na Rozma-
rýnku, konec mezi 14. a 15. hod. tamtéž. 
Jedná se o rozšíření programu Zahrado, 
prostři se.

: 140 Kč/žák (zahrnuje suroviny na 
vaření)



Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice

: 517 385 429 | : jitka.vagnerova@lipka.cz |  : Jitka Vágnerová

Pracoviště Rychta připravuje pro žáky 
1. stupně především pobytové programy. 
I tady, v srdci Drahanské vrchoviny, však 
můžete zažít jednodenní program či zimní 
terénní výpravu.

   

program obsahuje pozorování 
živočichů

program probíhá v terénu

Prosíme učitele, aby nám tři pracovní dny 
před programem potvrdili účast a upřesnili 
počet účastníků, kteří se k nám chystají. 
Podrobné anotace výukových programů 
včetně popisu metod a forem výuky nalez-
nete na www.lipka.cz/EVP.

  
4.–5. ročník ZŠ
Kolik zubů má had? Mění chameleon barvy? 
Jak rychle běhá šváb? Pojďme společně pře-
konávat předsudky a vyvracet mýty o živo-
čišné říši! Během programu se pomocí kon-
taktní výuky seznámíme s více či méně 
exo  ckými živočichy chovanými v našich te-
ráriích. Délka programu je 4 hodiny a reali-
zujeme ho především v zimních měsících 
přímo v budově Rychty.

: 90 Kč/žák, v případě zájmu lze na 
Rychtě zajis  t oběd za 70 Kč/os.

   
4.–5. ročník ZŠ         listopad–březen
Dobrodružná zimní terénní výprava do 
dávných časů a živý dějepis pro vaše žáky. 
Staneme se tlupou lovců z doby ledové. 
Vyzkoušíme si přeži   v zimní přírodě a pro-
zkoumáme, jak zimu přežívají živočichové 

a rostliny. Rozděláme si oheň jako pravěcí 
lovci a ulovíme něco k snědku. Doporučená 
délka programu je 5 hodin.

: 105 Kč/žák



   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   

Programy pracoviště Rychta objednávejte na T: 517 385 429 (od 31. 8.)



Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Jezírko

Adresa pro zasílání pošty:
Jezírko, č. p. 97
pošta Brno-Soběšice 644 00

: 545 228 567 | : jezirko@lipka.cz |  : Světla Froncová

 
Programy pro MŠ až 2. třídu ZŠ probíhají 
vždy od 9 do 12 hod., ostatní programy pro-
bíhají od 9 do 12.30 hod. Po domluvě lze 
začátek programu posunout na 8.30 hod. 
Na Jezírku můžeme vyučovat dvě třídy sou-
časně. Programy pro MŠ jsou připraveny pro 
dě   od 5 let, pro mladší dě   lze objednat 
samoobslužnou variantu programu Lesní 
naučná stezka.

: 100 Kč/žák

   
program se koná v terénu 
program obsahuje pozorování 
živočichů
součás   programu je prak  cké zpra-
cování produktů zahrady či potravin
pedagog získá další materiály 
k využi   ve vlastní výuce

Prosíme učitele, aby nám tři pracovní dny 
před programem potvrdili účast a upřesnili 
počet účastníků, kteří se k nám chystají. 
Podrobné anotace výukových programů 
včetně popisu metod a forem výuky nalez-
nete na www.lipka.cz/EVP.

  
MŠ (od 5 let), 1. ročník ZŠ
Program zavede dě   mezi známé postavičky 
z večerníčků. Přiblíží jim, jak vypadají jejich 
skuteční představitelé a prostředí, kde žijí. 
Součás   programu je prolézání modelem 
mraveniště.

  
MŠ (od 5 let), 1. ročník ZŠ   duben–říjen
Víte, jak se dovedou v přírodě zvířata chrá-
nit pomocí svého zbarvení? Která žabka se 
skryje před čápem v trávě a která se nebojí 
ukázat nepříteli své oranžové bříško? Pro-
zkoumejte barvy některých živočichů i pes-
trý svět rostlin.

 
MŠ (od 5 let), 1.–2. ročník ZŠ

listopad–březen
Larva brouka tesaříka provede dě   od ko-
řene až po korunu stromu a seznámí je se 
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životem stromů a jejich využi  m. V rámci 
programu si dě   na kachlových kamnech 
upečou bramborové placky.

   ?
MŠ (od 5 let), 1.–2. ročník ZŠ
Jaká zvířata můžeme potkat v lese? Vy-
dejme se za nimi na výlet společně se stra-
kapoudem! Zaposloucháme se do jejich 
hlasů, poznáme zvířecí obydlí a budeme 
hledat stopy odhalující jejich přítomnost. 
Součás   programu je návštěva výukového 
prvku představujícího noční les.

 
MŠ (od 5 let), 1.–2. ročník ZŠ
K čemu má mravenec tykadla? Kam vedou 
mravenčí silnice? Poznejte život mravenců, 
seznamte se s jejich pomocníky i nepřá-
teli a také s prostředím, ve kterém žijí. 
Součás   programu je prolézání modelem 
mraveniště.

   
MŠ (od 5 let), 1.–2. ročník ZŠ

duben–září
Pojďte s námi na dobrodružnou výpravu 
do světa včel! Dě   si vyzkouší různá včelí 
řemesla, ochutnají včelí produkty a u pro-
skleného včelího úlu budou pozorovat život 
včely.



Programy pracoviště Jezírko objednávejte na T: 545 228 567 (MŠ od 30. 8., ZŠ od 31. 8.)

 
 

MŠ (od 5 let), 1.–2. ročník ZŠ      duben–září
Vodník Jezerníček představí dětem své ka-
marády z jezírka. Dě   pozorují drobné vodní 
živočichy, poznávají jejich život, zjišťují, jak 
se vyvíjejí a čím se živí. Ochutnají různé 
druhy vod a odnesou si vlastní výrobek.

NOVINKA
  

MŠ (od 5 let), 1.–3. ročník ZŠ
listopad–prosinec

Víte, že ovce pomáhají stěhovat rostliny? 
A proč je dobré mít ovečky v krajině? Pohla-
díte si a nakrmíte živé ovečky, čeká vás tvo-
ření z ovčí vlny. V adventní době máme na 
Jezírku zapůjčené dvě ovce z Lamacentra.

  
1.–3. ročník ZŠ           duben–září
Prožitkový program, ve kterém žáci pomocí 
smyslů poznávají, jaký může být les. Z bylin, 
které nasbírají během programu, si uvaří 
čaj. Za teplého počasí čeká žáky procházka 
po hmatové stezce.



   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   

  
2.–5. ročník ZŠ         listopad–březen
Program je zaměřen na poznávání zimní pří-
rody. Žáci si vytvářejí vlastní zimní příběh, 
učí se stopovat a odlijí si stopu ze sádry. 
Součás   programu je návštěva výukového 
prvku představujícího noční les.

 
3.–4. ročník ZŠ          září–březen
Jak se ptačí svět přizpůsobuje drsným zim-
ním podmínkám? Jak souvisejí krásná jablka 
s hnízděním sýkorek? Žáci se formou her 
dozvídají zajímavos   z ptačího světa, vyrobí 
si dřevěné ptačí krmítko a naučí se správ-
ným zásadám zimního přikrmování ptáků.

 
3.–5. ročník ZŠ           březen–říjen
Kolik barev má země? Může být červená 
i modrá? Hrubá, kamenitá i jemná? Kdo 
splétá chodbičky ve světě pod našima no-
hama? Uvidíte, že půda není jen pro krtky.

  
3.–5. ročník ZŠ           březen–říjen
Pestrý program zaměřený na poznávání 
lesa různými způsoby včetně zapojení smy-
slů. Žáci zkoumají konkrétní strom od ko-
řenů až po korunu a vytvoří si jeho portrét.

  
3.–5. ročník ZŠ           březen–říjen
Jedinečná šance prožít a poznat celý dlouhý 
život stromu od semínka až po mrtvý tlející 
strom. Žáci se přímo v lese seznámí s fak-
tory působícími na stromy a les během jeho 
růstu.

 
 

3.–5. ročník ZŠ         duben–září
Vypravte se s námi do světa včel a mra-
venců! Proniknete do tajemství jejich do-
konalé organizace a dělby práce, ochutnáte 
včelí produkty a prolezete si model mrave-
niště. Čeká vás pozorování života včel v pro-
skleném úle.



(     )(     )

Programy pracoviště Jezírko objednávejte na T: 545 228 567 (MŠ od 30. 8., ZŠ od 31. 8.)

  
3.–5. ročník ZŠ
Program je zaměřený na význam vody v kra-
jině a její důležitost pro různé organismy. 
Jeho součás   je stopování potůčku a prů-
zkum vodou ovlivněných stanovišť, podle 
ročního období také lovení vodních živo-
čichů, nebo modelování vodního toku. 

  
4.–5. ročník ZŠ
Žáci se seznámí s některými horninami 
a vybrané druhy prozkoumají v terénu po-
mocí geologického kladívka. Drama  ckou 
formou ztvární vznik života a vývoj planety 
Země. Budou se zabývat také obnovitelnos   
zdrojů.

 
5. ročník ZŠ             září–březen
Žáci prozkoumají tajuplný svět ptáků. Zjis  , 
čím se mezi sebou jednotlivé druhy liší a co 
je ohrožuje. Při výrobě ptačí budky si žáci 
vyzkouší práci nejen s pilou a kladivem. Pro-
gram je vhodný zvláště pro zimní období.

 
   

Mateřským a základním školám nabízíme 
terénní výukové programy, které využívají 
stanoviště i herní prvky Lesní naučné stezky 
a jsou doplněny ak  vitami na ně navazují-
cími. V plné délce probíhají mimo budovu 
Jezírka. Na výběr je lektorovaná nebo samo-
obslužná varianta (bez pedagogů Jezírka). 
K samoobslužné variantě vám v předs  hu 
zašleme metodiku a před programem zapůj-
číme pomůcky.

  :
50 Kč/žák 

  :
100 Kč/žák

  
 

MŠ (od 5 let)        duben–říjen
Dě   se mohou vydat po stopách lesních zví-
řat, seznámit se s broukem kůrovcem a jeho 

 
 

4.–5. ročník ZŠ
Kdo je to rozkladač? Odkud čerpá živá pří-
roda energii? Žáci prozkoumají potravní 
vztahy mezi organismy a drama  cky ztvární 
fotosyntézu. Od jara do podzimu také pozo-
rujeme půdní rozkladače přímo v terénu.

  
5. ročník ZŠ
Výprava do světa šelem. Kdo je to šelma? 
Jak ostré jsou medvědí špičáky? A jaké 
šelmy se toulají našimi lesy? Žáci se zúčastní 
zvířecí seznamky, vyřeší příběh s detek  vní 
zápletkou a poznají, jak hebký má liška 
kožíšek.



   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   

rodinou, dozvědět se, proč mají někteří 
motýli na křídlech oči, zahrát si na dendro-
fon a vyzkoušet, jakou sílu má voda. 

  
 1.  

1.–5. ročník ZŠ        duben–říjen
Žáci mohou rozehrát dřevěný nástroj den-
drofon, vydat se po stopách lesních zvířat 
a odhalit příběhy v nich ukryté. Vyzkouší 
si, co obnáší práce geologa a jakou sílu má 
voda, nahlédnou do života brouka lýko-
žrouta a vystopují zmizelé obyvatele lesa. 



Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Kamenná
Kamenná 20, 639 00 Brno

: 543 420 825, 602 684 393 | : ludmila.chmelikova@lipka.cz |  : Ludmila Chmelíková

 
Dopolední programy probíhají od 9 do 12.30 
hodin. Trvají 3,5 hodiny včetně přestávky.

: 80 Kč/žák

   
program se koná v terénu 
program obsahuje pozorování 
živočichů
program probíhá alespoň z čás   
v přírodní zahradě

Prosíme přihlášené, aby nás tři pracovní 
dny před programem kontaktovali a upřes-
nili počet účastníků, kteří se k nám chystají. 
Podrobné anotace výukových programů 
včetně popisu metod a forem výuky nalez-
nete na www.lipka.cz/EVP.

NOVINKA
   

3.–4. ročník ZŠ         od dubna 2018
Víte, že opylovat květy umí nejen včela 
medonosná? Na zahradě najdeme také 
mnoho jiných opylovačů: samotářské včely, 
čmeláky, pestřenky, motýly a další zajímavé 
tvory. V programu se seznámíme s jejich vý-
vojem, navš  víme včelí bufet, podíváme se 
na svět jejich očima a naučíme se vyrábět 
úkryty a domečky.

NOVINKA
    

3.–4. ročník ZŠ         od dubna 2018
Je naše zahrada jenom naše? Kdo všechno 
tam bydlí s námi? Jak můžeme přilákat další 
užitečné tvory? Mají v zahradě opravdu 
všechno, co potřebují? Pojďme si zahrát 
na realitní kancelář a společně vytvořit na-
bídku komfortního, bezpečného bydlení 

a stravování pro nejrůznější pomocníky z ži-
vočišné říše.

,   
4.–5. ročník ZŠ
Nejen králové a vynálezy se podíleli na utvá-
ření dějin. Svou roli sehráli také mnohdy 
nenápadní živočichové. Budeme o nich 
přemýšlet jako o stavitelích, cestovate-
lích a popelářích. Podíváme se do historie 
a objevíme naše předky, prozkoumáme 
život v kompostu, budeme stavět ost-
rovy a odhalíme důvody, proč živočichové 
cestují.



   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   

Programy pracoviště Kamenná objednávejte na T: 543 420 825, 602 684 393 (od 31. 8.)

 
  

Programy vyučujeme od dubna do října od 
9 do 11.30 hod. v prostorách Otevřené za-
hrady Nadace Partnerství (Údolní 33, Brno, 
více na www.otevrenazahrada.cz).
Programy probíhají po celou dobu venku 
a jsou realizovány za každého počasí. V prů-
běhu programu je žákům k dispozici zastře-
šená outdoorová učebna.
Po skončení výukového programu můžete 
s žáky v zahradě zůstat a projít si výukové 
prvky v zahradě také samostatně.

: 85 Kč/žák

 
4.–5. ročník ZŠ
Pojďte s námi prozkoumat vodní prostředí 
se spoustou živočichů, kteří se v něm nachá-
zejí! Společně budeme pracovat s modelem 
vodního toku, podíváme se na řeky a jejich 
význam v krajině, ponoříme se do světa 
stojaté vody a vyzkoušíme si odlov vodních 
živočichů. V programu využíváme principy 
badatelsky orientovaného učení.

  
4.–5. ročník ZŠ
Co všechno o nás může prozradit náš od-
padkový koš? Výukový program se zamě-
řuje na třídění a recyklaci odpadů z do-
mácnos   a bytů. Ukážeme si, jak my sami 
můžeme odpadky ještě využít, a nebude 
chybět ani výroba užitečného předmětu ze 
zdánlivého odpadu. 



  
Rychta, Rozmarýnek a Jezírko připravují pro žáky také pobytové programy. Objednávat je můžete telefonicky 
nebo e-mailem na jednotlivých pracoviš  ch. 
Přehled všech pobytových programů a další podrobnos   najdete na www.lipka.cz/pobyty.

 : Jitka Vágnerová
: jitka.vagnerova@lipka.cz

Žákům 4. a 5. ročníku ZŠ Rychta nabízí mezipřed-
mětově koncipované zimní pobytové programy. 
Ponořte se s námi do bádání mezi živly, podnik-
něte expedici do doby ledové nebo se připravte 
na kouzelný vánoční čas. 
Výuka probíhá v areálu Rychty, ve vybraných lo-
kalitách Moravského krasu a v okolí Krásenska. 
Op  mální délka pobytu je 5 dnů. 
Během programu podporujeme spolupráci žáků, 
práci ve skupinách a rozvoj kolek  vu třídy díky 
společným zážitkům.



 : Světla Froncová
: svetla.froncova@lipka.cz

Pracoviště Jezírko nabízí 4- a 5-denní pobytové 
ekologické výukové programy určené pro žáky 
1.–6. ročníku ZŠ. Jezírko leží na severním okraji 
Brna a je v dosahu brněnské MHD. Program lze 
realizovat až pro 32 žáků.
Programu je možné se účastnit v průběhu ce-
lého roku, každé roční období nabízí nádherné 
okamžiky v přírodě.

 : Lucie Vladová
: lucie.vladova@lipka.cz

Pracoviště Rozmarýnek realizuje celoročně školy 
v přírodě na smluvních základnách v přírodo-
vědně zajímavých lokalitách. Kapacita základen 
je až 90 žáků. Obvykle 5denní programy jsou 
připraveny pro dě   z MŠ a žáky 1.–7. ročníku ZŠ.




