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ekologické výukové programy

Milé paní učitelky a páni učitelé,
rok se s rokem sešel a Lipka je tu pro Vás zas! Držíte v ruce nabídku jednodenních výukových programů, které tvoří jeden ze základních kamenů naší činnosti už víc než dvacet let. Některé jsou
vyzkoušené desetiletí, průběžně je zdokonalujeme, obměňujeme.
A také vymýšlíme nové programy, s novými tématy i metodickými
přístupy.
Učíme nejen na našich pracovištích, ale také v přírodních zahradách, které je obklopují, často také v terénu. Učíme o životě ve
vodě, v půdě, v lese i třeba na dědečkově dvorku. Seznamujeme
děti se zvířaty a rostlinami, s tradicemi a řemesly, s bylinkami
a včelami, s kameny i s šelmami. Někdy se přeneseme daleko za
moře, pátrat třeba po původu banánů, někdy zas do doby ledové,
vyzkoušet, jak se žilo našim předkům v tuhé zimě.
Listujte, vybírejte a objednávejte. Těšíme se na Vás!
Hana Korvasová
ředitelka Lipky

o jednodenních výukových programech
obecně platí:
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 každém pracovišti telefonicky
po objednání uzavřeme se školou smlouvu na realizaci ekologických výukových programů
pokud program probíhá také v terénu (ikona boty u anotace),
je třeba nepodcenit vybavení žáků: sportovní oblečení, pláštěnka a dobrá terénní obuv
pokud není v anotaci uvedeno jiné vybavení, postačí, když si
děti s sebou přinesou přezůvky, svačinu a přijdou v oděvu,
který jim umožňuje volný pohyb a sezení na zemi
vybírat a objednávat je třeba rychle, neboť programy bývají
velmi brzy obsazeny
programy pro mateřské školy jsou vhodné pro děti od 5 let

objednávání programů

Všechny programy objednávejte na jednotlivých
pracovištích telefonicky, programy pro základní školy
od 30. srpna 2018 od 8 hodin, programy pro mateřské
školy od 29. srpna 2018 od 8 hodin.

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

Na

www.lipka.cz/evp naleznete dále:
podrobné anotace
cíle v rámci RVP, které programy naplňují
využívané metody a formy práce
specifické požadavky pro účastníky

lipová

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Lipová
Lipová 20, 602 00 Brno-Pisárky
www.lipka.cz/lipova

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

legenda k použitým ikonám
alespoň část učíme v přírodní
zahradě
zahrnuje pozorování živočichů
obsahuje praktické zpracování
produktů zahrady či potravin
pedagog získá další materiály
k využití ve vlastní výuce

dopolední programy

programy pro mš: Programy probíhají od
9 do 11.30 hod., po domluvě lze začátek posunout. Programy jsou připraveny pro skupinu max. 24 dětí ve věku od 5 let.
cena: 100 Kč/žák
programy pro zš: Programy probíhají od 9
do 12.30 hod., po domluvě lze začátek posunout. Na pracovišti vyučujeme dva různé
programy pro dvě třídy současně. Maximální počet žáků na programu je 30.
cena: 100 Kč/žák (není-li uvedeno jinak)

jablo�ka a ořešánek

MŠ (od 5 let), 1. ročník ZŠ
září–říjen
Dva zvědaví skřítci Jabloňka a Ořešánek
přivítají děti v přírodní zahradě Lipky a společně s nimi využijí její plody. Budou moštovat jablíčka a barvit ořechovým listím
hedvábí, ze kterého si vyrobí svého malého
Ořešánka. V programu je prostor i pro hry
se semeny plodů.
délka programu: 2,5 hod.

potkali se v kompostu

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 larvou zlatohlávka se děti zakuklí a promění v brouka,
s žížalou si prolezou chodbičkou. Část programu je věnována pozorování živých tvorů.
délka programu: 2,5 hod.

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

léto
v přírodní zahradě

1.–3. ročník ZŠ
květen–červen
Letní zahradu budeme poznávat nejen zrakem, ale i ostatními smysly. Jak zní voda?
Jak chutnají a voní bylinky? Děti se s některými seznámí a uvaří z nich na ohni čaj.
Poznají, že voda v zahradě nemusí sloužit
jen rostlinám, ale i jako útočiště pro mnohé
živočichy.

lipová
rozmarýnek

hospodářství u šnofouse

rychta

listopad–červen
Na děti čeká pohádka o zakletém skřítkovi,
kterého se samy pokusí vysvobodit pomocí
čtyř klíčků: slaměného, dřevěného, kamenného a hliněného. S těmito čtyřmi materiály se totiž děti více seznámí během her
a tvoření.
délka programu: 2,5 hod.

jezírko

MŠ (od 5 let), 1. ročník ZŠ

kamenná

skřítek
a (ne)obyčejné věci

Programy pracoviště Lipová objednávejte na T: 543 211 264, 720 995 927 (MŠ od 29. 8., ZŠ od 30. 8.)

příběhy ze starého stromu

1.–3. ročník ZŠ
Pohádkový příběh nás zavede za obyvateli
starého stromu. Zahrajeme si na mravence
a sršně, za houbou vylezeme do koruny
stromu, prohlédneme si skutečnou dutinu
strakapouda a barvami ztvárníme lišejník.

zvířata v zimě

1.–3. ročník ZŠ
prosinec–únor
Co dělají zvířata naší přírody, když přijde
zima? Žáci poznají některá jejich přizpůsobení, zdroje potravy, stopy a jiná pobytová
znamení. Zahrají si na havrany, netopýry, zajíce i slunéčka a vyrobí si odlitek liščí stopy.

jarní probouzení

2.–3. ročník ZŠ
březen–duben
Příběh o třešňovém skřítkovi a jarních květinách zavede žáky do probouzející se přírody. Poznáme, k čemu je rostlině cibulka,
jak vypadá květ, co je opylení a jak důležité
jsou včely. Vyrobíme si atlas jarních rostlin
a včelku z vosku.

podzim v přírodní zahradě

2.–3. ročník ZŠ
září–říjen
Přírodní zahrádka je zdrojem potravy nejenom pro nás, ale i pro různé živočichy.
Zkusíme si vyrobit dobroty z jablíček – od
moštu přes pečená jablka v ohni, zahrajeme

si na ruměnice, sýkorku a veverku a využijeme při tom výukové prvky v zahradě.

jak roste chléb

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 mlácení obilí cepem v zahradě, mletí mouky,
přípravu těsta a pečení chlebánků.

nech brouka žít

2.–4. ročník ZŠ
duben–listopad
Vydejte se s námi do světa brouků a pavouků! Překonejte strach a poznejte výjimečné schopnosti těchto živočichů. Vyzkoušíme si, jak loví běžník, zahrabeme myš
jako hrobařík, rozložíme strom jako hladová
larva roháče a podíváme se i na pavučinu
křižáka. Zjistíme, jaký význam mají tito malí
živočichové v přírodě.

zabalené vánoce

3.–4. ročník ZŠ
prosinec
Rádi byste zažili Vánoce jinak, šetrněji k přírodě? Ukážeme si, jak lze z přírodních materiálů umotat svíčky, vyřezat vánoční ozdoby
a zabalit dárky bez balicích papírů a plastových ozdob. Vyzkoušíme si také vánoční
zvyky a upečeme slunovratová sluníčka.
cena: 130 Kč/žák

Novinka

život v rybníce

4.–5. ročník ZŠ
květen–říjen
Na příběhu o rybníku Blaťáku prozkoumáme
fungování ekosystému rybníka a vliv člověka
na něj. Pomocí pokusů poznáme důležité
vlastnosti vody, jakými je povrchové napětí
a anomálie vody. Nalovíme v zahradním jezírku vodní živočichy, určíme je a dozvíme
se, jakou roli hrají ve vodním ekosystému.

půda není nuda

4.–5. ročník ZŠ
duben–říjen
Víte, jaká dobrodružství se odehrávají
v půdě? Binokulární lupy nám pomohou
poznat půdní složky, při hře pochopíme, jak
půda vznikla, co je to rozklad a kdo se na
něm podílí. Odchytíme a pojmenujeme řadu
půdních živočichů a popíšeme jejich vazby
k půdnímu prostředí. Pomocí pokusů dokážeme přítomnost půdní vody a vzduchu.

skryto za palmami

5. ročník ZŠ
Jak souvisí chipsy a sladkosti s ohrožením
orangutanů a tygrů? Kde všude najdeme
palmový olej a proč se kvůli němu kácí
pralesy? Pomocí simulačních her a metod
kritického myšlení žáci tyto souvislosti pochopí a budou o nich diskutovat. Na závěr
si mohou upéct sušenky bez palmového
oleje, délka programu je pak 4 hodiny.

rozmarýnek
rychta

5. ročník ZŠ
Co se skrývá za pěstováním banánů a původem čokolády? Vžijeme se na chvíli do
kůže pěstitelů kakaových bobů a porozumíme principu spravedlivého obchodu
(fair trade). Při simulační hře se ocitneme
v roli těžařů ropy, domorodců nebo jaguára.
V následné diskusi posoudíme environmentální dopady dovozu exotického ovoce a navrhneme k němu alternativy.

jezírko

cesta do ekvádoru

kamenná

4.−5. ročník ZŠ
Seznámíte se s ovčí vlnou. Prakticky si vyzkoušíte zpracování ovčího rouna: praní,
česání, spřádání, tkaní, filcování. Dozvíte se
o možnostech využití tohoto obnovitelného
materiálu a každý si vytvoří vlastní filcovaný
výrobek.

lipová

vlněná dílna

rozmarýnek

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rozmarýnek
Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov
www.lipka.cz/rozmarynek

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

legenda k použitým ikonám
alespoň část učíme v přírodní
zahradě
probíhá v terénu mimo pracoviště
Lipky
zahrnuje pozorování živočichů
obsahuje praktické zpracování
produktů zahrady či potravin
součástí je promítání 3D obrázků
a fotografií
pedagog získá další materiály
k využití ve vlastní výuce

dopolední programy

Programy obvykle trvají od 9 do 12.30 hod.
(není-li uvedeno jinak).
Na Rozmarýnku můžeme vyučovat současně
dva různé programy pro dvě třídy z jedné
školy. Přijet k nám může až 45 žáků.
Programy pro MŠ jsou připraveny pro děti
od 5 let.
cena: 100 Kč/žák (není-li uvedeno jinak)

dědečkův dvoreček

MŠ (od 5 let), 1. ročník ZŠ
duben–říjen
Jak se žije králíkovi nebo slepici u dědečka
na dvorku? Seznámíme se s různými hospodářskými zvířaty, která chováme na Rozmarýnku. Zjistíme, co lidem jejich chov přináší
a také co obnáší péče o ně, tedy co po celý
rok potřebují ke spokojenému životu.
délka programu: 2,5 hod.
maximálně 24 žáků

babiččina zahrádka

MŠ (od 5 let), 1. ročník ZŠ
duben–říjen
Co je nového u babičky na zahrádce? Proč
má na jednom záhonku více druhů zeleniny? A proč je ráda, že je v kompostu živo?
V Babiččině zahrádce se dozvíme na tyto
otázky odpovědi, zkusíme rozeznat druhy
zeleniny se zavázanýma očima, uvidíme
záhon s bylinkami připomínající spirálu
nebo klíčovou dírku. Připravíme si bylinkovou sůl, zasadíme semínko do kelímku a pod
lupou prozkoumáme půdní bezobratlé.
délka programu: 2,5 hod.
maximálně 36 žáků

ferda mravenec
ve vodní říši

1.–2. ročník ZŠ
Ferda vás zve za svými kamarády do vodní
říše! Dozvíme se, kdo je chrostík, z čeho si
staví domečky jeho larvy a k čemu potřebují

rozmarýnek

lipová

sítě. V teplejších měsících odlovíme vodní
bezobratlé, v chladnějších se s nimi seznámíme prostřednictvím obrázků a fotografií.
Celoročně si zblízka prohlédneme živého
raka. Společně s Ferdou Mravencem zjistíme, jak funguje koloběh vody a že i malé
znečištění v potůčku může mít velké následky ve vzdálené řece.
délka programu: 3 hod.

čarovné býlí

3.–5. ročník ZŠ
Detektivní pátrání po tajných ingrediencích, které používá zákeřný doktor Sacharin
a které způsobují oslabení dětí i dospělých.
Prozkoumáme složení běžných sladkostí
a seznámíme se s vlivem nadměrné konzumace cukru na lidský organismus. Formou
simulační hry podstoupíme testování účinků
energetických nápojů a ve cvičné kuchyni si
připravíme zdravé palačinky.

zahrado, prostři se

4.–5. ročník ZŠ
duben–říjen
Uděláme si v zahradě kulinářské dopoledne
a využijeme přitom plané rostliny. Dozvíme
se, jak daleko musí cestovat cizokrajné
ovoce a zelenina, než se dostanou na náš
stůl, a proč je lepší upřednostnit místní sezónní ovoce a zeleninu. A zjistíme, jak jídlo
obohatit planými rostlinami.
délka programu: 3,5–4 hod.
cena: 110 Kč/žák

jezírko

2.–4. ročník ZŠ
prosinec
Známé i téměř zapomenuté tradice adventního času si připomeneme v krbem prohřátém Rozmarýnku i venku v zahradě. Každý si
vlastnoručně uplete vánočku, vyrobí ozdoby
z včelího vosku a připraví pochoutku se semínky pro ptáky.
cena: 130 Kč/žák

případ doktor sacharin

kamenná

vánoce našich předků

rychta

2.–4. ročník ZŠ
Abychom si mohli udělat léčivou mast, musíme znát bylinky a jejich účinky. Za použití
všech smyslů prozkoumáme šalvěj, heřmánek, mátu, meduňku či mateřídoušku.
V zahradě na bylinkové spirále se v teplých
měsících seznámíme s bylinkami i „naživo“, vyrobíme si receptář našich poznatků
a vlastnoručně si umícháme mast.

Programy pracoviště Rozmarýnek objednávejte na T: 541 220 208, 725 961 285, 602 684 396 (MŠ od 29. 8., ZŠ od 30. 8.)

planeta hmyzu

4.–5. ročník zš
Pojďte s námi objevovat pestrý, krásný
a zajímavý svět hmyzu, zejména brouků.
Vezmeme do ruky živý hmyz i jiné členovce,
zjistíme, co dělá brouka broukem, prohlédneme si 3D fotografie našich nejzajímavějších druhů. A každý si pak vlastnoručně
vytvoří maketu svého broučího oblíbence a
odnese si ji domů. Od května do října místo
promítání 3D fotografií odchytáváme a pozorujeme bezobratlé v naší zahradě.

(Jedná se o rozšířenou variantu programu
3D Brouci, kam se podíváš, který jsme nabízeli v předchozích letech.)

3d tvůrci pavučin

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. Od
května do října místo promítání 3D fotografií odchytáváme a pozorujeme bezobratlé
v naší zahradě.

terénní programy

Terénní programy probíhají mimo pracoviště Rozmarýnek v přírodovědně zajímavých
lokalitách. S sebou na program doporučujeme oblečení vhodné do terénu, pláštěnku,
pokrývku hlavy, turistickou obuv, svačinu
a pití.
cena: 100 Kč/žák

do obory za zvířátky

MŠ (od 5 let), 1.–2. ročník ZŠ
květen–říjen
Oborou Holedná nás provede Markazín –
sele divočáka. Spolu s ním zažijeme setkání
s dalšími lesními obyvateli. Hravě se naučíme rozlišovat vysokou zvěř podle paroží,
zjistíme, kolik váží a jak krmí své mladé strakapoud, do krabičkových lup zkusíme odlovit lesní bezobratlé. Na závěr nás čeká pozorování divokých prasat.
Sraz na zastávce MHD Kohoutovice – hájenka, konec programu na zastávce MHD
Stará dálnice.
délka programu: 3 hod.

kohoutovická obora

3.–5. ročník ZŠ
květen–říjen
Obora Holedná, jak ji možná neznáte. Prozkoumáme oboru a lesní biotop, budeme
sledovat pobytová znamení, lovit bezobratlé
živočichy a pozorovat nejen černou zvěř.

tajemství pod hradem
veveří

2.–4. ročník ZŠ
Každé místo má svůj příběh. Objevme
pod hradem Veveří odkaz kněžny Ypsilanti
a staňme se ochránci studánek! Na cestě se
budeme plavit parníkem po Brněnské přehradě, setkáme se s historickými postavami
v kostýmech, navštívíme bývalou prádelnu
hradu, připravíme si svačinu a opečeme si
ji nad ohněm. Výlet můžete zkombinovat
s prohlídkou hradní expozice.
Obvyklý začátek v 8.30 hod. na parkovišti u zastávky MHD Rokle, konec mezi 14
a 14.30 hod. na hradě.
cena: 220 Kč/žák (zahrnuje vstup do areálu
hradu, obědovou svačinu a plavební lístek
na parník)

rozmarýnek

4.–5. ročník ZŠ
Zažijeme kulinářský den v zahradě Rozmarýnku a ochutnáme plané rostliny. Připravíme občerstvení ze zahradních rostlin, např. kontryhelový bramborák, salát
z bršlice, závin se špenátem z kopřiv nebo
mátové mojito s kapkou netřeskové šťávy.
Zbude i čas seznámit se s kontaktními zvířaty ve výbězích a teráriích Rozmarýnku.
Obvykle začínáme v 8.30 hod. na Rozmarýnku, končíme tamtéž ve 14–15 hod.
cena: 150 Kč/žák (zahrnuje suroviny na
vaření)

lipová

zahrado, prostři se

rychta

Program výletu včetně doby začátku a konce
je možné mírně upravit dle požadavků školy.
Školní výlety realizujeme v červnu, doporučujeme je ale objednat již na začátku školního roku.

4.–5. ročník ZŠ
Během výcviku expedičního týmu si žáci
prověří svou schopnost přežít ve volné přírodě. Ze břehu odloví a určí vodní bezobratlé živočichy. Na souši se seznámí s využitím volně rostoucích rostlin, prakticky si
procvičí zdravovědu a vyzkouší si orientaci
v terénu pomocí GPS. Na ra�ech se naučí
řadu vodáckých dovedností.
Obvykle začínáme v 9 hod. na mostě přes
řeku Svratku v Jundrově, končíme tamtéž
v 14.30 –15 hod.
cena: 330 Kč/žák (zahrnuje vodáckého instruktora, zapůjčení ra�ů, záchranných vest
i pádel)

jezírko

školní výlety

přírodou na raftech

kamenná

Sraz na zastávce MHD Kohoutovice – hájenka, konec programu na zastávce MHD
Stará dálnice.

rychta

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice
www.lipka.cz/rychta

t: 517 385 429 | e: jitka.vagnerova@lipka.cz | kontaktní osoba: Jitka Vágnerová

legenda k použitým ikonám
probíhá v terénu mimo pracoviště
Lipky
zahrnuje pozorování živočichů

dopolední programy

Jednodenní výukové programy probíhají
zejména v zimních měsících přímo v budově Rychty v Krásensku. Jsou založeny na
principech kritického myšlení a zážitkové
pedagogiky. Program je rozdělen na dva na
sebe navazující bloky, celkově trvá 4 vyučovací hodiny. Maximální velikost skupiny je
40 žáků.
cena: 100 Kč/žák

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

4.–5. ročník ZŠ
Kolik zubů má had? Mění chameleon barvy?
Jak rychle běhá šváb? Pojďme společně
překonávat předsudky a vyvracet mýty
o živočišné říši! Během programu se pomocí
kontaktní výuky seznámíme s více či méně
exotickými živočichy chovanými v našich
teráriích.

Programy pracoviště Rychta objednávejte na T: 517 385 429 (od 30. 8.)

rozmarýnek
rychta

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. Jak se
dá přežít v zimní přírodě? To si sami vyzkoušíme a prozkoumáme, jak zimu přežívají
živočichové a rostliny. Rozděláme si oheň
a ulovíme něco k snědku.
cena: 125 Kč/žák (zahrnuje i svačinu)

jezírko

výprava do doby ledové

kamenná

Vlastivědné výpravy probíhají v přírodovědně nejhodnotnějších částech Moravského krasu a Drahanské vrchoviny, kde se
věnujeme terénní biologii, určování druhů
rostlin a živočichů, geologii, historii a vztahům člověka a krajiny. V případě potřeby
a vhodných podmínek využíváme kola, sněžnice a další terénní pomůcky. Programovou
náplň lze po domluvě tematicky zaměřit či
upravit do podoby vhodné pro školní výlet.
Žáci by si s sebou měli vzít pláštěnku, pevnou obuv a oděv do terénu, psací potřeby,
jídlo a pití na celou exkurzi.

lipová

terénní e�kurze

jezírko

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Jezírko
č. p. 97, 644 00 Brno-Soběšice
www.lipka.cz/jezirko

t: 545 228 567 | e: jezirko@lipka.cz | kontaktní osoba: Světla Froncová

legenda k použitým ikonám
alespoň část učíme v přírodní
zahradě
část programu probíhá v terénu
zahrnuje pozorování živočichů
praktické zpracování produktů
zahrady či potravin
pedagog získá další materiály
k využití ve vlastní výuce

dopolední programy

Programy pro MŠ a 1.–2. třídu ZŠ probíhají
od 9 do 12 hod., ostatní programy od 9 do
12.30. Po domluvě lze začátek programu
posunout na 8.30 hod. Na Jezírku můžeme
vyučovat dvě třídy současně.
Programy pro MŠ jsou připraveny pro děti
od 5 let, pro mladší děti lze objednat samoobslužnou variantu programu Lesní naučná
stezka.
cena: 100 Kč/žák

zmizet z očí

MŠ (od 5 let), 1. ročník ZŠ
duben–říjen
Víte, jak se dovedou v přírodě zvířata chránit pomocí svého zbarvení? Víte, která
žabka se skryje před čápem v trávě a která
se nebojí ukázat nepříteli své oranžové
bříško? Prozkoumejme společně barvy některých živočichů i pestrý svět rostlin.

večerníček na výletě

MŠ (od 5 let), 1. ročník ZŠ
Pojďme společně s postavičkami z večerníčků prozkoumat, jak vypadají a kde bydlí
jejich skuteční představitelé – prolezeme si
tak třeba i modelem mraveniště.

dřevěný svět

MŠ (od 5 let), 1.–2. ročník ZŠ
listopad–březen
Larva brouka tesaříka provede děti od kořene až po korunu stromu a seznámí je se
životem stromů a jejich využitím. Děti si na
kachlových kamnech upečou bramborové
placky.

kdo bydlí v lese?

MŠ (od 5 let), 1.–2. ročník ZŠ
Jaká zvířata můžeme potkat v lese? Vydejme se za nimi na výlet společně se strakapoudem! Zaposloucháme se do jejich

návštěva ve včelím úle

MŠ (od 5 let), 1.–3. ročník ZŠ
listopad–prosinec
Víte, že ovce pomáhají stěhovat rostliny?
A proč je dobré mít ovečky v krajině? Pohladíme si a nakrmíme živé ovečky a z jejich
srsti čili vlny budeme tvořit.
V adventní době máme na Jezírku zapůjčené dvě ovce z Lamacentra.

MŠ (od 5 let), 1.–2. ročník ZŠ
duben–září
Vodník Jezerníček nám dovolí nahlédnout
pod hladinu jezírka a seznámí nás se svými
kamarády. Budeme pozorovat drobné vodní
živočichy, přiblížíme si jejich život, zjistíme,

mravencovo desatero

(

)

MŠ (od 5 let), 1.–2. ročník ZŠ
K čemu má mravenec tykadla? Kam vedou
mravenčí silnice? Poznáme fascinující život
mravenců, seznámíme se s jejich pomocníky i nepřáteli a také s prostředím, ve kterém žijí. Společně prolezeme i modelem
mraveniště.

les všemi smysly

1.–3. ročník ZŠ
duben–září
Věděli jste, že les můžeme ochutnat, očichat či osahat bosýma nohama? Společně
zjistíme, že kopřiva nám jazyk vůbec spálit
nemusí, připravíme si bylinkový čaj, pořádně se vyběháme při „živém“ pexesu
a vytvoříme si lesní parfém. Za teplého počasí si namasírujeme chodidla na hmatové
stezce.

jezírko

vodník
jezerníček vypravuje

jak se vyvíjí a čím se živí. Ochutnáme různé
druhy vod a odneseme si vlastní výrobek.

kamenná

hlasů, poznáme zvířecí obydlí a budeme
hledat stopy odhalující jejich přítomnost.
Díky jednomu z našich výukových prvků se
na chvíli ocitneme v nočním lese.

rozmarýnek

pásl ovčák ovce

rychta

duben–září
Čeká nás dobrodružná výprava do světa
včel! Vyzkoušíme si různá včelí řemesla,
ochutnáme včelí produkty a u proskleného
včelího úlu budeme pozorovat život včel.

lipová

MŠ (od 5 let), 1.–2. ročník ZŠ

Programy pracoviště Jezírko objednávejte na T: 545 228 567 (MŠ od 29. 8., ZŠ od 30. 8.)

v zimním kožichu

2.–5. ročník ZŠ
listopad–březen
Ani v zimě není v přírodě nuda! Vytvoříme
vlastní zimní příběh, naučíme se stopovat
a odlívat stopy ze sádry. Společně prozkoumáme, co zajímavého se děje v lese po setmění a že není důvod se v něm bát.

sojčí lumpárny

3.–4. ročník ZŠ
září–březen
Jak se ptačí svět přizpůsobuje drsným zimním podmínkám? Jak souvisí krásná jablka
s hnízděním sýkorek? Formou her se dozvíme mnoho zajímavostí z ptačího světa,
vyrobíme si dřevěné ptačí krmítko a naučíme se správným zásadám zimního přikrmování ptáků.

barvy země

3.–5. ročník ZŠ
březen–říjen
Kolik barev má země? Může to být červená
i modrá? „Žížalí chodbou“ prolezeme do
světa půdy, který prozkoumáme a ohmatáme. Naučíme se vyrábět barvy z půdy, nalovíme půdní breberky, podíváme se zblízka
na žížalí štětinky a společně zjistíme, že
půda není jen pro krtky.

společenstvo
průsvitných křídel

3.–5. ročník ZŠ
duben–září
Víte, jaký je rozdíl mezi včelou a vosou?
A jaká je jejich role při opylování rostlin? Vypravte se s námi do světa včel a mravenců.
Nebude chybět ani ochutnávka včelích
produktů, pozorování života včel v proskleném úle a prolézání tunelem skrz model
mraveniště.

vodní království lesa

3.–5. ročník ZŠ
Kde se bere voda? Kam teče, co v ní žije
a jak ovlivňuje celou krajinu? Podíváme se
na život v jezírku v naší zahradě: pokusíme
se vylovit, pořádně prozkoumat a určit naše
živočišné sousedy. V lese najdeme pramen
a vystopujeme, kam dál teče. Dozvíme se,
jaký význam má voda pro krajinu.

Novinka

příroda na talíři

3.–5. ročník ZŠ
duben–září
Pojďte s námi ochutnat přírodu! Na čem si
můžeme smlsnout na jaře, na čem na podzim a čemu je naopak nutné se vyhnout?
Vyrobíme si přírodní štětec a namalujeme
si s ním obrázek. Seznámíme se také s životním cyklem rostlin.

rozmarýnek
rychta

3.–5. ročník ZŠ
březen–říjen
Jedinečná šance prožít a poznat celý dlouhý
život stromu od semínka až po mrtvý tlející
strom. Přímo v lese se seznámíme s faktory
působícími na stromy a les během jeho
růstu.

jezírko

jak roste les

kamenná

3.–5. ročník ZŠ
březen–říjen
Pestrá výprava za poznáváním lesa různými způsoby, včetně zapojení smyslů. Do
detailu prozkoumáme konkrétní strom od
kořenů až po korunu a vytvoříme si jeho
portrét.

lipová

co skrývá les

Programy pracoviště Jezírko objednávejte na T: 545 228 567 (MŠ od 29. 8., ZŠ od 30. 8.)

potravní vztahy
a fotosyntéza

(

)

4.–5. ročník ZŠ
Průběh fotosyntézy a dýchání rostlin prožijeme v divadelní podobě. Při hře si ujasníme roli producentů, konzumentů i rozkladačů v potravním řetězci. (Od jara do
podzimu budeme navíc pozorovat život
v lesní hrabance.)

na kameni kámen

4.–5. ročník ZŠ
Jak se získává hliník? Proč ho recyklovat? Co
jsou to fosilní paliva a jak vznikala? Žáci se
seznámí s některými horninami a vybrané
druhy prozkoumají v terénu pomocí geologického kladívka. Dramatickou formou
ztvární vznik života a vývoj planety Země.

po stopách šelmy

5. ročník ZŠ
Vydejte se s námi do světa šelem! Je libo
podrbat jezevce za uchem? Vyzkoušet, jak
ostré mají šelmy špičáky? Podívat se, jací živočichové se pod rouškou tmy toulají našimi
lesy? Zjistíme, co umí fotopast, a společně ji
nainstalujeme. V roli detektivů vyřešíme případ ztracené slepice a vyzkoušíme si, jak se
žije našim rysům.

vrabčákovy ptákoviny

5. ročník ZŠ
září–březen
Čím jsou ptáci zajímaví a neobvyklí? A potřebují naši ochranu? Prozkoumáme, jak
vypadají naši nejběžnější opeřenci, dozvíme
se, jak žijí. Žáci si vlastnoručně vyrobí budku
ze dřeva vhodnou pro sýkorky nebo rehky,
aby si ji mohli umístit ve svém okolí a pozorovat hnízdící ptáky. Program je vhodný
zvláště pro zimní období.

terénní programy
k lesní naučné stezce

Mateřským a základním školám nabízíme
terénní výukové programy, které využívají
stanoviště i herní prvky Lesní naučné stezky
a jsou doplněny aktivitami na ně navazujícími. Probíhají celou dobu mimo budovu

MŠ (od 5 let)
duben–říjen
Vydáme se po stopách lesních zvířat, seznámíme se s broukem kůrovcem a jeho rodinou, dozvíme se, proč mají někteří motýli
na křídlech oči, zahrajeme si na dendrofon
a vyzkoušíme si, jakou sílu má voda.

lipová
rozmarýnek

lesní naučná stezka
pro mš

rychta

Jezírka. Na výběr je lektorovaná nebo samoobslužná varianta (bez pedagogů Jezírka).
K samoobslužné variantě vám v předstihu
zašleme metodiku a před programem zapůjčíme pomůcky.
cena samoobslužného programu:
50 Kč/žák
cena lektorovaného programu:
100 Kč/žák

kamenná

1.–5. ročník ZŠ
duben–říjen
Rozezníme dřevěný nástroj dendrofon,
vydáme se po stopách lesních zvířat a odhalíme příběhy v nich ukryté. Vyzkoušíme
si, co obnáší práce geologa a jakou sílu
má voda. Nahlédneme do života brouka
kůrovce a vystopujeme zmizelé obyvatele
lesa.

jezírko

lesní naučná stezka
pro 1. stupe� zš

kamenná

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Kamenná
Kamenná 20, 639 00 Brno
www.lipka.cz/kamenna

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

legenda k použitým ikonám
program probíhá alespoň z části
v přírodní zahradě
program se koná v terénu
program obsahuje pozorování
živočichů

dopolední programy

Dopolední programy probíhají od 9 do 12.30
hodin. Trvají 3,5 hodiny včetně přestávky.
cena: 90 Kč/žák

není včela jako včela

3.–4. ročník ZŠ
duben–říjen
Víte, že opylovat květy umí nejen včela
medonosná? Na zahradě najdeme také
mnoho jiných opylovačů: samotářské včely,
čmeláky, pestřenky, motýly a další zajímavé
tvory. Seznámíme se s jejich vývojem, navštívíme včelí bufet, podíváme se na svět
jejich očima a naučíme se vyrábět úkryty
a domečky.

kdo nám bydlí v zahradě

3.–4. ročník ZŠ
duben–říjen
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 nabídku
komfortního, bezpečného bydlení a stravování pro nejrůznější pomocníky z živočišné
říše.

Programy pracoviště Kamenná objednávejte na T: 543 420 825, 602 684 393 (od 30. 8.)

rozmarýnek

4.–6. ročník ZŠ
Jaké příběhy ukrývá odpadkový koš? A co
všechno se musí stát, aby vznikla třeba
plastová lžička? Bude nás zajímat nejen třídění a recyklace odpadů z domácností, ale
také způsob získávání a zpracování surovin
pro výrobky z různých materiálů. Ukážeme
si, jak můžeme omezit množství odpadu,
který sami produkujeme, a jak lze některé
odpadky ještě využít.

lipová

odpadkový koš vypravuje

rychta

4.–6. ročník ZŠ
Pojďte s námi prozkoumat vodní prostředí
se spoustou živočichů, kteří se v něm nacházejí! 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.

jezírko

Vyučujeme od dubna do října od 9 do
12 hod. v prostorách Otevřené zahrady
Nadace Partnerství (Údolní 33, Brno, více na
www.otevrenazahrada.cz).
Programy probíhají po celou dobu venku
a jsou realizovány za každého počasí. Neopomeňte proto dobré oblečení i obuv do
terénu. V průběhu programu je žákům k dispozici zastřešená outdoorová učebna.
Po skončení výukového programu můžete
s žáky v zahradě zůstat a projít si tamní výukové prvky samostatně.
cena: 100 Kč/žák

vodní svět

kamenná

výukové programy
v otevřené zahradě

pobytové výukové programy
Lipka připravuje pro žáky také pobytové programy. Objednávat je můžete telefonicky nebo e-mailem
na jednotlivých pracovištích Lipky.
Přehled pobytových programů a další podrobnosti najdete na www.lipka.cz/pobyty.

rychta

kontaktní osoba: Jitka Vágnerová
e: jitka.vagnerova@lipka.cz
• přírodovědné pobytové programy
• pro 4.– 9. ročník ZŠ, SŠ
• obvykle 5 dnů
• přímo na Rychtě a v terénu Drahanské
vrchoviny, ve vybraných lokalitách
Moravského krasu
• kapacita až 34 žáků

rozmarýnek

kontaktní osoba: Lucie Vladová
e: lucie.vladova@lipka.cz
• školy v přírodě celoročně
• pro MŠ a 1.–7. ročník ZŠ
• obvykle 5 dnů

• pobyt na smluvně zajištěných základnách
v přírodovědně zajímavých lokalitách
• kapacita až 90 žáků

jezírko

kontaktní osoba: Světla Froncová
e: svetla.froncova@lipka.cz
• celoročně pobytové ekologické výukové
programy
• pro 1.– 6. ročník ZŠ
• 4 nebo 5 dnů
• přímo na Jezírku – severní okraj Brna
v dosahu brněnské MHD
• kapacita až 32 žáků
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Foto na obálce Jan Augusta, foto uvnitř archiv Lipky. Vy�štěno na recyklovaném papíře.

Foto na obálce Jan Augusta, foto uvnitř archiv Lipky. Vy�štěno na recyklovaném papíře.

