
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 kolem stovky a můžete je navš  vit na pě   lipkových pra-
coviš  ch. Výuka u nás je zajišťována zkušenými pedagogy i šikov-
nými studenty učitelství. Snahou nás všech je poskytnout vašim 
žákům informace, které jim pomohou pochopit fungování přírody, 
a také prak  cké náměty, jak se chovat k životnímu prostředí, aby 
mohlo zůstat všem organismům včetně člověka dobrým místem 
pro život. Věříme, že se naše programy stanou užitečným dopl-
něním vaší výuky a pomohou vám docílit vzdělávacích výsledků, 
které požaduje ŠVP školy i vaše osobní představy o tom, s jakými 
znalostmi a osobními postoji má žák vaší školy odcházet za dalším 
vzděláváním a do života.

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 každém pracoviš   telefonicky 
po objednání uzavřeme se školou smlouvu na realizaci ekolo-
gických výukových programů 
pokud není v anotaci uvedeno jiné vybavení, postačí, když si 
žáci s sebou přinesou přezůvky, svačinu a přijdou v oděvu, 
který jim umožňuje volný pohyb a sezení na zemi, v případě 
programu v terénu nebo na zahradě je vhodný sportovní oděv 
i obuv a pláštěnka
vybírat a objednávat je třeba rychle, neboť programy bývají 
velmi brzy obsazeny

 
Programy pro základní a střední školy objednávejte 
na jednotlivých pracoviš  ch telefonicky 
od 31. srpna 2017 od 8 hodin.

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



  
Na webových stránkách Lipky si můžete k programům
vyhledat rozšířené anotace. Dozvíte se v nich, jaké cíle naplňuje program 
v rámci RVP, jeho environmentální rozměr, jaké metody a formy práce
jsou využívány a upřesníte si 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 do 12.30 hod. 
včetně přestávky (není-li uvedeno jinak), po 
domluvě lze začátek posunout. Maximální 
počet žáků na programu je 30.

: 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 zahrady či potravin

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.

  
6. ročník ZŠ           duben–říjen
Zaměříme se na vlastní objevování a po-
znání půdy. Binokulární lupy nám pomo-
hou poznat půdní složky, hravě pochopíme, 
jak půda vznikla, co je to rozklad a kdo se 
na něm podílí. Odchy  me a pojmenujeme 
řadu půdních živočichů a propojíme je do 
ekologických vztahů. Pomocí pokusů doká-
žeme přítomnost půdní vody a vzduchu.

 
6.−7. 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.



   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   

Programy pracoviště Lipová objednávejte na T: 543 211 264, 720 995 927 od 31. 8.

  
6.–7. ročník ZŠ
Co se skrývá za pěstováním banánů a půvo-
dem čokolády? Zkusíme být na chvíli v kůži 
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 alterna  vy.

  
6.–7. ročník ZŠ
Příhoda cestovatele Toma nás zavede do 
pralesů Indonésie a na plantáže palmy 
olejné. V simulačních hrách poznáme dopad 

vzniku plantáží na život místních lidí a divo-
kých zvířat zápasících s požáry a znečiště-
ním vody. Program rozvíjí kri  cké myšlení 
a formování vlastních postojů, učí občan-
ské angažovanos  . Program nabízíme i ve 
4hodinové variantě s pečením sušenek bez 
palmového oleje.

   
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Program o hospodářských zvířatech, jejich 
domestikaci a způsobech chovu. Formou 
simulačních her, fi lmů a diskuzí porovnáme 
intenzivní chov s ekofarmou a objasníme si 
značku BIO. Ukážeme si také, jak v obchodě 
poznat původ vajíček. Program vede žáky 
k zamyšlení a formování jejich postojů.

  
Dva na sebe navazující programy nahlíží 
na původ našeho oblečení z hlediska en-
vironmentálních a sociálních souvislostí. 
Programy doporučujeme objednávat v ča-
sovém rozestupu asi jeden měsíc, během 
něhož žáci zpracují krátkou anketu.

    (1. )
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Úvodní program představuje vlnu jako pří-
rodní a obnovitelný materiál s úžasnými 
vlastnostmi. Seznámíme se s chovem ovcí, 
zkusíme si založit modelovou ovčí farmu 
a povíme si o vlivu pastvy na krajinu. Na-
učíme se vlnu česat, spřádat a filcovat, 
zhotovíme si fi lcový výrobek a upředeme 
náramek. 

   (2. )
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Seznámíme se s dalšími druhy textilních 
materiálů a porovnáme jejich dopad na 
životní prostředí při jejich získávání. Ve fi l-
mové ukázce poznáme těžké životní pod-
mínky lidí pracujících v tex  lním průmyslu. 
Seznámíme se se lnem, budeme jej lámat, 
česat a spřádat a utkáme si drobný přívěsek 
či náramek.



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.
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

program se koná v terénu mimo 
pracoviště Lipky

součás   programu je pozorování 
živočichů

součás   programu je prak  cké zpra-
cování produktů zahrady či potravin

součás   programu je promítání 
3D obrázků a fotografi í

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

3  ,
  

6. ročník ZŠ
Jaký význam mají brouci pro člověka? Se-
známíme se s početnou skupinou hmyzu 
pomocí 3D brýlí a čeká nás i setkání s živými 
brouky. Žáci v programu používají pracovní 
list.

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

   – 
   

6.–7. 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. Program vyučuje rodilý 
mluvčí v anglickém jazyce.

,   
6.–9. 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

  
7.–9. ročník ZŠ
Program nabízí nahlédnutí na fenomén 
konopí z různých pohledů: legisla  va, ma-
rihuana jako droga, konopí jako lék a tech-
nické konopí. Žáci jsou vedeni k posilování 
sebevědomí, tvorbě vlastního názoru a uvě-
domění si zodpovědnos   za svůj život.

  
8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Proč děti pěstující kakaové boby zřejmě 
nikdy čokoládu neochutnají? Představení 
problema  ky dětské práce, začarovaného 

kruhu chudoby a dalších globálních pro-
blémů. Součás   programu jsou prožitkové 
aktivity a diskuze i ochutnávka fairtrade 
výrobků. 
Autorem programu je NaZemi.

  
8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Simulační hra o procesu veřejného slyšení 
a projednávání stavby supermarketu v mís-
tech mokřadu s chráněnými živočichy. Pro-
gram ukazuje žákům, jak se mohou zapojo-
vat do veřejného dění namísto obvyklého 
pasivního stěžování. V teplejších měsících 

program zahrnuje pozorování vodních bez-
obratlých, v chladnějších měsících 3D pro-
mítání fotek obojživelníků a plazů. 

.    
8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Otestujte svoji fi nanční gramotnost v simu-
lační hře. Vždyť se ani nenadějeme a bu-
deme dospělí. Místo kapesného nás bude 
čekat skutečný plat, první kreditka a první 
výhodná půjčka s 5% úrokem, v létě za-
sloužená dovolená na splátky. Splníme si 
v simulační hře všechny své sny nebo spad-
neme do dluhové pas  ?



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

 
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. 

  
6. 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)

,   
6.–9. 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 i čas na seznámení se s kontaktními 
zvířaty 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 výukového 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

 
Žáci absolvují projektově koncipovanou výu-
ku. Na základě vlastních pozorování a zjiš-
ťování zpracují data, interpretují je a vytváří 
si vlastní postoje k tématu. Výuka směřuje 
k rozvíjení základních klíčových kompetencí. 
Op  mální počet účastníků je 30. 

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

   

program obsahuje pozorování 
živočichů

program se koná v terénu

program nabízíme v pěší i v cyklis  cké 
variantě, žáci si mohou kola zapůjčit 
na Rychtě nebo exkurzi absolvovat 
na vlastních bicyklech

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

  
6.–9. ročník ZŠ, SŠ         květen–říjen
Obyčejní a běžní i vzácní a mizející bezob-
ratlí se dají spatřit všude kolem. Stačí se jen 
dobře dívat! Budeme poznávat bezobratlé 
pomocí přímého kontaktu v jejich přiroze-
ném prostředí. Naučíme se je hledat, chytat 
a pozorovat. Program vyučujeme v Krásen-
sku nebo na okraji Brna či Blanska .

  : 5 hod.
Program nelze realizovat v nepříznivém 
počasí.

: 110 Kč/žák (Krásensko), 140 Kč/žák 
(Brno, Blansko)

 
 

7.–9. ročník ZŠ, SŠ          duben–říjen
Luxusní golfové hřiště, nebo zdánlivě ne-
významný rybníček v polích? To je prvotní 
problém, se kterým žáci během programu 



   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   

pracují. Stávají se odborníky, zpracují prů-
zkum mokřadní lokality a ve výsledcích 
doporučí zachování, či zrušení krajinného 
prvku.

  : 6 hod.

  
8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Má příroda radost z darů člověka? Co 
všechno pohnojí hnojiva? Uzdraví naše 
léky živočichy ve vodě? Bude příroda díky 
kosmetice čistší a krásnější? To jsou té-
mata programu o osudu chemikálií, které 
užíváme v každodenním životě. Dozvíte se, 
jak vědci zkoumají za  žení přírody a jaký je 
osud chemie, kterou máme běžně doma. 

  : 6 hod.

  

6.–8. ročník ZŠ       duben–říjen
Žáci poznávají význam stromů. Zkoumají je 
jako ekosystémy hos  cí různé druhy orga-
nismů a zjišťují, jak je propojen život v ko-
runách s životem v půdě. To vše formou 
prak  ckých výzkumných úkolů a s využi  m 
pozorovací plošiny na stromě. 

  : 5 hod.
V nepříznivém počasí je program omezen.



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

game
9. ročník ZŠ, SŠ
Akční geologický program, který probíhá 
formou unikátní terénní simulační hry spo-
jující téma neobnovitelných zdrojů s geo-
logickým vývojem území ČR. Žáci zakláda-
jí těžební společnos  , volí strategii těžby 
s ohledem na konkurenci, ale i zásoby da-
ných surovin, a snaží se vytvořit stabilní 
fi rmy.

  : 5 hod.

NOVINKA
  

7.–9. ročník ZŠ, SŠ          duben–říjen
Badatelský den, během kterého se žáci se-
známí s metodami přírodovědného prů-
zkumu. Sami si navrhují výzkumnou otázku, 
hypotézu a postup, jak ji ověřit. Je na louce 
více druhů rostlin nebo živočichů? Jak da-
leko doskočí kobylka? Kolik vody zadrží 
mech? Jak pestré otázky sestaví vaši žáci?

  : 5 hod. 

 
Vlastivědné výpravy probíhají v přírodo-
vědně nejhodnotnějších částech Morav-
ského krasu a Drahanské vrchoviny, kde se 
věnujeme terénní biologii, určování druhů 
rostlin a živočichů, geologii, historii a vzta-
hům člověka a krajiny. V případě potřeby 
a vhodných podmínek využíváme kola, sněž-
nice a terénní pomůcky. Programovou náplň 
lze po domluvě tema  cky 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 pi   
na celou exkurzi.

: 90 Kč/žák (za 5 hod. programu), 
u delších exkurzí za každou hodinu navíc 
10 Kč/žák. Jízdné a případné vstupné není 
zahrnuto v ceně.

   
6. ročník ZŠ       listopad–březen
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. Program 
probíhá celý v terénu.

: 105 Kč/žák



   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   

 
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Projdeme jednou z nejcennějších čás   Mo-
ravského krasu s fenoménem Býčí skály. 
Poznáme krasovou krajinu a seznámíme se 
s historií jejího osídlení i místní tavby železa.

  
   

6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Během celodenní autobusové exkurze po-
rovnáme severní a střední část krasu z hle-
diska geologie a geomorfologie, vegetace, 
historie osídlení a také vlivu hospodaření 
a turismu na životní prostředí.

  : 7 hod.
: 110 Kč/žák

  
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Uvidíme, jak krasovou krajinu přetváří voda, 
dozvíme se, jak geologie souvisí s vegetací 
i s celkovou podobou místa. Nemineme pís-
kovnu Seč, geopark, skalní amfi teátr Kolíbky 
či Rudické propadání.

  
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Exkurzi zahájíme na „střeše krasu“ v Šo-
šůvce. Poté se vydáme do tajemných a fas-

cinujících krasových krajin – nahlédneme 
do jeskyně Lidomorna, prozkoumáme tok 
Bílé vody a vystoupíme na zříceninu hradu 
Holštejna.

 
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
V údolí Říčky, jedné z nejbohatších paleon-
tologických lokalit střední Evropy, si uká-
žeme, jak vypadala krajina v době ledové. 
Vyzkoušíme si, jak žili dávní lovci, a zjis  me, 
zda v nás není kousek neandrtálce.

 
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Cyklis  cká nebo pěší exkurze do Rakovec-
kého údolí, při níž žáci zkoumají krajinu 
dnešní i minulou. Využijí mapy, aby zhod-
no  li proměny krajiny a jejich příčiny. Zkusí 
rozhodnout, jestli je území původní divo-
čina, nebo kulturní krajina. Exkurze může 
být doplněna o biologickou terénní výuku.

  : 5–7 hod.
: 90–110 Kč/žák
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  ( ) 
8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Exkurze do míst, kde se lidé naučili žít v kra-
sovém území. Jak lidé ovlivňují tuto kraso-
vou krajinu a jak ovlivňuje ona jejich život? 
Přijeďte s námi pátrat, jaká tajemství skrývá 
krajina nadzemní i podzemní kolem Ostrova 
u Macochy.

  
SŠ
Učit o divočině ve školních lavicích?! Hle-
dáte jiné možnos  ? Přijeďte se svými žáky 
na unikátní terénní program. Žáci získají 
nové znalos  , vyzkouší si orientaci v terénu 
a především si odnesou spoustu dojmů a zá-
žitků z volného putování krajinou.

  : 6 hod.
: 100 Kč/žák  

 
Jednodenní výukové programy probíhají ze-
jména v zimních měsících přímo v budově 
Rychty v Krásensku. Jsou založeny na prin-
cipech kri  ckého myšlení a zážitkové peda-
gogiky. Program je rozdělen na dva na sebe 
navazující bloky a jeho celková délka je 4 vy-
učovací hodiny včetně přestávky. Program je 
určen skupinám maximálně 40 žáků.

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

  
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
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 
exotickými živočichy chovanými v našich 
teráriích.

  
6.–8. ročník ZŠ
Prozkoumáme, jak funguje ekologicky še-
trný provoz budovy. Výsledky průzkumu se 
budou hodit ve hře, při které se mimo jiné 
dozvíme, jak funguje solární panel nebo co 
žije v kompostu. V druhé čás   programu se 
zaměříme na jednotlivé obalové materiály.



   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   

  
7.–9. ročník ZŠ, SŠ
Putování Pálavou, Bílými Karpaty, Podyjím 
i Moravským krasem. Zamyslíme se nad  m, 
proč máme chránit přírodu a co ji ohrožuje. 
Co vlastně má takový ochránce na staros   
a s čím musí bojovat? Přiblížíme si kategorie 
územní ochrany v České republice.

  
7.–9. ročník ZŠ, SŠ
Zjis  me, co jsou invazní rostliny a živoči-
chové, kolik jich v ČR žije, jaké mají vlast-
nos   a proč tu jsou. Budeme přemýšlet, jak 
a jestli vůbec se s těmito vetřelci můžeme 
vypořádat. Využijeme pracovní listy, hry, 
práci s texty a řízenou diskusi.

  , .
8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Pus  me se do nelítostného konkurenčního 
boje v rybářském průmyslu. Program se 
formou simulační hry podrobněji věnuje 
ekosystémové dynamice a mořím a využívá 
rybářského průmyslu k ilustraci hospodaření 
s obnovitelnými zdroji.



(     )

(     )

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 probíhají od 9 do 12.30 hod. Po 
domluvě však lze začátek programu posu-
nout na 8.30 hod. Na Jezírku můžeme vyu-
čovat dvě třídy současně.

: 100 Kč/žák
Většina výukových programů na Jezírku pro-
bíhá částečně nebo zcela v terénu, proto 
je třeba, aby byli žáci vybaveni sportovním 
oblečením, pláštěnkou a dobrou (terénní) 
obuví. Je třeba mít i přezůvky a svačinu. 

   

součás   programu je pozorování 
živočichů

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.

  
6. 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 geo-
logického kladívka. Dramatickou formou 
ztvární vznik života a vývoj planety Země.

  
6. ročník ZŠ
Prozkoumáme svět pod vodní hladinou, 
objevíme, ulovíme a určíme  živočichy žijící 
v našem jezírku. Zaměříme se na význam 
vody v krajině, najdeme pramen a vystopu-
jeme, kudy voda dál teče.

 
 

6. ročník ZŠ
Žáci drama  cky ztvární průběh fotosyntézy 
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a dýchání u rostlin. Formou hry si ujasní roli 
producentů a konzumentů v potravním ře-
tězci. Důležitost rozkladačů budou zjišťovat 
při pozorování živočichů v lesní hrabance 
(od jara do podzimu).

 
6. ročník ZŠ              duben–září
Vypravte se s námi do světa včel a mraven-
ců! Jaký je rozdíl mezi včelou, vosou a čme-
lákem? Jaká je jejich role při opylování rost-
lin? Ochutnáte včelí produkty a čeká vás 
pozorování života včel v proskleném úle. 
Prolezete si model mraveniště.

 
6.–7. ročník ZŠ          září–březen
Žáci odhalí zajímavos   třídy ptáků. Prozkou-
mají vzhled a zjis   vlastnos   nejčastěji se 
vyskytujících druhů v našem životním pro-
středí a seznámí se se základy jejich ochra-
ny. Pro pozdější pozorování hnízdících ptáků 
si vlastnoručně vyrobí budku ze dřeva vhod-
nou pro sýkorky nebo rehky. Program je 
vhodný zvláště pro zimní období.

  
6.–8. ročník ZŠ
Vydejte se s námi do světa šelem! Je libo 
podrbat jezevce za uchem? Vyzkoušet, jak 
ostré mají šelmy špičáky? Nebo byste se 
chtěli podívat, jací živočichové se pod rouš-
kou tmy toulají našimi lesy? Podíváme se, co 
umí fotopast, a společně ji nainstalujeme. 
V roli detek  vů vyřešíme případ ztracené 
slepice a vyzkoušíme si, jak se žije našim 
rysům.

  
7.–9.ročník ZŠ, SŠ
Jakou cenu má les? V průběhu programu 
žáci komplexně nahlížejí na funkce lesa, se-
znamují se s uhlíkovým cyklem a porovná-
vají ekonomická a environmentální hlediska 
ochrany přírody. Zahrají si simulační hru Zá-
bavní centrum, nebo les?

  
7.–9.ročník ZŠ        duben–říjen
Proč je dnes vody moc nebo málo? Při 
hrách a ak  vitách žáci přemýšlí o kolobě-
hu vody i příčinách a dopadech jeho naru-
šení. Díky funkčnímu modelu říčních koryt 
se seznámí s dopady regulace říčních toků 
na krajinu a s možnostmi využívání energie 
vody.

NOVINKA
    

8.–9. ročník ZŠ, SŠ         duben–říjen
Horniny jsou všude kolem nás. Jakou po-
dobu jim v  skl zub času a kam je vítr ještě 
zavane? Geologický program, ve kterém se 
žáci seznámí s některými našimi horninami. 
Prozkoumají je v terénu za pomoci geolo-
gického kladívka a vytvoří si vlastní sbírku, 
kterou si odnesou do školy. Osobně zažijí 
některé geologické procesy.

  
8.–9. ročník ZŠ, SŠ         duben–říjen
Je půda obnovitelný, nebo neobnovitel-
ný zdroj? Je živá? Jak dlouho vzniká a co ji 
může ohrozit? Žáci se vydají na neobvyklou 
výpravu do světa půdy a prozkoumají ně-
které půdní typy přímo v terénu.



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. Délka programu je 3,5 hodiny 
včetně přestávky.

: 80 Kč/žák

   

součás   programu je pozorování 
živočichů

program se koná v terénu

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.

,   
6. ročník ZŠ
Nejen králové a vynálezy se podíleli na utvá-
ření dějin. Svou roli sehráli také nenápadní 
živočichové. Budeme o nich přemýšlet jako 
o stavitelích, cestovatelích a popelářích. Jak 
vypadal život na planetě Zemi v minulos  ? 
Kdo stojí za vznikem ostrovů? Jaká je role 
rozkladačů? Jak mohou nepůvodní druhy 
živočichů ovlivnit místo, ve kterém žijí? 

   
7.–9. ročník ZŠ
Co všechno se skrývá ve vzduchu, který dý-
cháme? S průzkumem neviditelného vzduš-
ného koktejlu začneme v domácnostech, 
kde ho ovlivňuje náš životní styl i vybavení 
bytu. Zbavíme se škodlivin větráním? V ro-
lích zástupců vlád různých států budeme 
řešit problematiku prachu, oxidů dusíku, 
přízemního ozónu a dalších látek.

   ?
8.–9. ročník ZŠ, SŠ
V jedné řezané růži zakoupené v kvě  nář-
ství bereme stovky litrů vody z Keni. V jed-
nom kilogramu hovězího masa se mohou 
skrývat až  síce litrů. Je voda jen nedostat-
kové zboží nebo lidské právo? Kdo má vody 
dostatek a kdo musí vystačit s málem? Co 
znamená pojem virtuální voda?
Autorem programu je NaZemi.

   
8.–9. ročník ZŠ
Sex a sexualita jsou běžnou součás   našich 
životů. Viděli jste ale někdy menstruační 
houbu? Mohli jste si sáhnout na cervikální 
klobouček? Program poskytuje vhled do 
problema  ky menstruace a an  koncepce 
a doplňuje ho o environmentální rozměr.



   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   

   
6.–9. ročník ZŠ                                            duben–říjen
Pojďte s námi prozkoumat okolí hradu Špil-
berku a využijte tento program třeba jako 
doplnění školního výletu! Žáci se s pomocí 
historických map a starých fotografi í vydají 
na cestu do historie hradu Špilberku, hrad-
ního kopce i celého Brna a odhalují změny 
a environmentální problémy, kterým museli 
Brňané v minulos   čelit. 
Program vyučujeme v parku hradu Špil-
berk, probíhá po celou dobu venku a je 
realizován za každého počasí. Doporuču-
jeme, aby si žáci vzali vhodný oděv a obuv 
do terénu. 

100 , 100 
SŠ
Opravdu si jídlo vybíráme jenom podle 
chu   nebo existují i jiné mo  vace k výběru? 
Co vede lidi k veganství, vitariánství nebo 
freeganství? Program představuje speci-
fi cké stravovací návyky současné populace 
a nabízí příklady environmentálně přízni-
vého stravování.

  ? 
  

SŠ
Nedostatek jídla, časté povodně, znečištěný 
vzduch a desítky kilometrů neobydlené 



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

krajiny. Dokážete tyto drsné podmínky vy-
užít ve váš prospěch a osídlit takovou kra-
jinu? Vyzkoušejte si, co všechno pro nás 
zajišťují ekosystémy a jak ob  žné může být 
jejich služby nahradit.

skryté za jejich výrobou? Jak souvisí napří-
klad s konfl iktem v Demokra  cké republice 
Kongo? Program odkrývá environmentální, 
sociální i ekonomické problémy spojené 
s výrobou, spotřebou a likvidací elektroniky, 
kterou denně používáme. 

  ( ) !
3.–4. ročník SŠ
Co dělat v případě, když se občanům ve ve-
řejném prostoru něco nelíbí? Jak prosadit 
návrhy na zlepšení? Program spjatý s pro-
blematikou staveb hypermarketů umožní 
žákům vyzkoušet občanská práva „nane-
čisto“. Formou hry si osvojí, jak zpopulari-
zovat danou kauzu nebo co obnáší správní 
řízení.

NOVINKA
  

SŠ               od ledna 2018
Jak se zorientovat v dnešním informacemi 
přehlceném světě médií? Jak posoudit, 
jestli je daná informace kvalitní nebo jestli 
se s námi snaží manipulovat? Jak se jako in-
ternetový surfař neutopit v moři informací, 
článků a reklam? Program představuje zá-
kladní principy fungování médií a sociálních 
sí   a nabízí některé návody, jak s nimi pra-
covat, aby se nám stala dobrými informač-
ními pomocníky.

 
  

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).

: 85 Kč/žák
Programy probíhají po celou dobu venku 
a konají se za každého počasí! V průběhu 
programu je žákům k dispozici zastřešená 
outdoorová učebna.
Po skončení výukového programu můžete 
s žáky v zahradě zůstat a projít si výukové 
prvky v zahradě také samostatně.

 
6. ročník ZŠ
Pojďte s námi prozkoumat prostředí slad-
kých vod! Kde všude můžeme vodu nalézt? 
A co v ní žije? Společně budeme pracovat 
s modelem vodního toku, podíváme na řeky 
a jejich význam v krajině a ponoříme se do 
světa stojaté vody. V programu jsou využity 
principy badatelsky orientovaného učení.

  
6. ročník ZŠ
Co všechno o nás může prozradit náš od-
padkový koš? Výukový program se zaměřuje 

 –    
SŠ
Kolik milionů nepoužívaných mobilů leží 
v našich šuplících? Tušíte, co všechno je 



   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   

na třídění a recyklaci odpadů z domácnos   
a bytů. Ukážeme si, jak můžeme omezit 
množství námi produkovaného odpadu 
a jak některé odpadky ještě využít. Nebude 
chybět ani výroba užitečného předmětu ze 
zdánlivého odpadu.

 –   
7.–9. ročník ZŠ         od dubna 2018
Je voda mocným živlem nebo zranitelnou 
součástí krajiny? V programu se žáci se-
známí s vodou jako mocným živlem a s vy-
uži  m modelového vodního toku budou od-
halovat příčiny povodní i nedostatku vody. 
Zaměříme se na vodu také jako na zrani-
telnou složku krajiny, zjis  me příčiny jejího 
znečišťování a pomocí bioindikace určíme 
kvalitu vody v místním jezírku.

7.–9. ročník ZŠ
Slunce, voda, vítr. Můžeme z těchto zdrojů 
získat dostatek energie pro naše domác-
nos  ? V průběhu programu si žáci díky in-
teraktivním prvkům v zahradě vyzkouší, 
na jakém principu fungují větrné, vodní 
a fotovoltaické elektrárny, pojmenují jejich 
výhody a nevýhody a možnos   využi   na 
území České republiky.

   
7.–9. ročník ZŠ
Půda a horniny představují ohromný archiv 
plný informací o historii Země. V součinnos   
s živly, člověkem a dalšími činiteli určují dáv-
nou i současnou podobu naší krajiny. Žáci 
řeší otázky spojené s různými geologickými 
obdobími, seznamují se s živly jako spo-
lutvůrci prostředí na planetě a luš   kód k ta-
jemné truhle ukryté přímo v zahradě.

 
   NOVINKA

Rádi byste do své výuky zařadili téma pal-
mového oleje, ale nemáte možnost se svými 
žáky přijet k nám? Od ledna 2018 nabízíme 
výuku přímo ve vaší škole.
Program bude probíhat formou přednášky 
a následné diskuze na dané téma.

 : 45 nebo 90 minut
: 45 minut: 1 000 Kč/program

            90 minut: 1 500 Kč/program
V ceně není započítána cena za dopravu 
lektora.

 
8.–9. ročník ZŠ, SŠ       od ledna 2018
Nikdy před  m nebyli Evropané tolik zod-
povědní za kácení tropických pralesů jako 
nyní. Víte, jak souvisí hromadné vypalo-
vání lesů s každodenní životem Čechů? 
Jakou má souvislost s konzumací čokolády 
a jiných sladkos  , s výrobou krmiv pro naše 
mazlíčky nebo s naší přepravou? Program 
předkládá aktuální a fak  cké informace do-
plněné o reálné fotografi e z Bornea. 
Součás   přednášky v délce 90 minut je pro-
mítání zkrácené verze dokumentu Zelená 
poušť. 
K přednášce si do své školy můžete zdarma 
zapůjčit výstavu fotografi í spojenou s tema-
 kou palmového oleje.

Program realizujeme ve spolupráci s Koalicí 
pro   palmovému oleji.



  
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 od 4. ročníků ZŠ až po SŠ Rychta nabízí 
přírodovědné pobytové programy přímo v srdci 
Drahanské vrchoviny. Výuka probíhá v areálu 
Rychty a především přímo v terénu, ve vybraných 
lokalitách Moravského krasu a v okolí Krásenska. 
Op  mální délka pobytu je 5 dnů.



 : 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.




