
konference k environmentální výchově v mš 

6. listopadu 2014,   8–16 hodin
Administrativní a školicí centrum JMK, Cejl 73, Brno
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dLipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
Brno, Lipová 20

co dokáže 
půda 12.



milí přátelé a kolegové, pedagogové mateřských škol  
a školských zařízení Jihomoravského kraje,

srdečně vás zveme na Konferenci k environmentální výchově v MŠ, která se bude konat 
6. listopadu 2014 od 8 do 16 hodin v prostorách Administrativního a školicího centra JMK na 
ulici Cejl 73 v Brně.

hlavním tématem je 

co dokáže půda 
Ukážeme si, jak můžeme využít v mateřské škole tuto zdánlivě obyčejnou hmotu plnou ne-
obyčejných vlastností.

Akce se koná pod záštitou pana Ing. Stanislava Juránka, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje.

Dopolední část programu je tvořena přednáškami a prezentacemi zajímavých iniciativ k tématu. 
Poté vás čekají dva bloky praktických dílen, v každém z nich se budete moci zúčastnit jedné 
dílny. Zapisování do dílen proběhne v den konání konference ráno při prezenci. Stravování 
bude zajištěno v místě konání akce (k dispozici bude také bezmasá varianta).
 
Účastníci, kteří se zúčastní celé akce, obdrží osvědčení s akreditací MŠMT. Ostatním účastníkům 
na požádání vydáme potvrzení o příslušném počtu absolvovaných hodin.

Přihláška na konferenci je závazná, zrušit ji můžete pouze písemně (e-mailem) u kontaktní 
osoby (Hana Mikulicová, hana.mikulicova@lipka.cz).

účastnický poplatek:
• 400 kč pro pedagogy ze škol zapojených do sítě Mrkvička
• 500 kč  pro pedagogy z ostatních škol 

V obou případech se jedná o cenu pro pedagogy – zaměstnance škol a školských zařízení 
zapsaných v rejstříku škol. Je třeba doložit písemné potvrzení o zaměstnání s razítkem 
a podpisem ředitele. V případě, že potvrzení nebudete moci doložit, doplatíte v den ko-
nání konference částku ve výši DPH v hotovosti.

• 605 kč pro nepedagogy (cena navýšena o DPH)

www.lipka.cz/konvicka

hlásit se můžete do 30. října 2014
 elektronickou přihlášku naleznete na 
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http://www.lipka.cz/konvicka


program konference
dopolední program

8.00–8.30 / prezence, zápis do dílen

8.30–11.00 / zahájení, přednášky a diskuse na téma co dokáže půda
 
rnDr. et mgr. ivan hadrián tuf, ph.D., přírodovědecká fakulta Up olomouc
půda není nuda
Půda nejsou jen kameny a písek, půda je vlastní svět. Podíváme se, jak se v něm žije a kdo jej 
vlastně obývá. Jak tento svět ovlivňujeme my, lidé? Čím ho ničíme a čím mu naopak prospí-
váme? Souvisí půda se vznikem civilizací a jejich zánikem? A jak třeba mnohonožky přispívají 
ke globálnímu oteplování? Podíváme se také na konkrétní příklady, jak se starat o půdu i její 
obyvatele v mateřské škole.

tomáš hodek, ekodomov
kompostování – recyklace pro každého
V každé domácnosti, kanceláři i škole vznikají organické zbytky a každý z nás může ovlivnit, zda 
se stanou odpadem nebo užitečným materiálem pro tvorbu organického hnojiva, kompos-
tu. Ukážeme si, jak může mateřská škola realizovat kompostování a jak ho spojit s výchovou 
a vzděláváním – pozorováním celého koloběhu živin od zbytku ovoce přes kompost a růst 
rostlin až po nové plody.

mgr. kateřina pařízková, proměsto, o. s.
nemáte zahradu? pěstujte v pytli!
Inspirace pro městské školky, které často nemají přístup k volné půdě. Představíme vám br-
něnskou iniciativu Zahrada v pytli, v níž skupina lidí pěstuje zdravou a chutnou zeleninu v pře-
nosných pytlích v jižní – industriální části města. Vytváření podobných komunitních zahrad je 
trend, který se začíná šířit i v ČR.

mgr. anna Černohlávková, lesní rodinný klub na tišnovsku (Za sebevědomé tišnovsko, o. s.)
Dotkni se půdy
Představení činnosti klubu fungujícího na principech lesních mateřských škol. Děti tu tráví 
většinu času venku, v přímém kontaktu s přírodou. Přirozeně sem patří i půda, pro malé děti 
vynikající výtvarný i stavební materiál. A co teprve když do něj zaprší! Přes fotografie dětí bu-
deme objevovat zážitky z jednoho obyčejného blátivého dne v lese.  

11.00–11.30 / přestávka, občerstvení — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

11.30–13.00 / dopolední blok dílen – účast na jedné z nabízených dílen dle vlastního výběru

rnDr. et mgr. ivan hadrián tuf, ph.D., přírodovědecká fakulta Up olomouc, ing. Dana 
kellnerová, lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
vesmír pod našima nohama
Bližší seznámení s obyvateli půdního světa začneme prohlídkou atraktivních 3D snímků. Před-
stavíme si hlavní obyvatele půdy a některé z nich si naživo prohlédneme. Dozvíme se, jak 
v půdě žijí, co mají rádi a co jim naopak škodí. Zamyslíme se, jak rozkladné procesy představit 
dětem a jak jim zprostředkovat osobní zkušenost s půdními živočichy.
Dílna navazuje na přednášku.
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tomáš hodek, ekodomov 
kde je kompost, tam to žije
Kompostovat může každý z nás – na zahradě, na terase nebo přímo v domácnosti či ve škole. 
Společně si ukážeme jak proměnit hromadu tlejících zbytků v zajímavý domov plný užitečných 
organismů, kamarádů pro naše děti. Odměnou nám bude kvalitní kompost, prospívající rost-
liny a chutné plody. 
Dílna navazuje na přednášku.

mgr. petr večeřa, vzdělávací a informační středisko Bílé karpaty, o. p. s.
neztrácejme půdu pod nohama
Ukázky manuálních a výtvarných aktivit, ve kterých není nouze o špinavé ruce, ale které nám 
poskytnou zážitek z činností a radost z vlastnoručně vytvořených věcí. Prostřednictvím ne-
tradiční aktivity budeme odhalovat nejedno tajemství života půdních obyvatel. Jedinečnost 
a vzácnost „hnědého zlata“ zdůrazní i řada dalších představených pomůcek.

mgr. Blanka Jírů, Bc. pavlína veselá, lipka – školské zařízení pro environmentální 
vzdělávání
co se hýbe v hlíně?
Co se děje v tmavých chodbách podzemí, kam sluneční paprsek nedopadne? Kdo si do chodeb 
zatahuje potravu, která může vyklíčit? V průběhu dílny zazní pohádka, básničky, představíme 
si náměty na hry i výtvarné a smyslové aktivity vztahující se ke krtkovi, žížale, hraboši a půdě.

monika kovalská, pavla Zichová, Zš a mš nové veselí, pracoviště školička kamarád
co se děje v půdě? 
Sdílení zkušeností se zapojením tématu půda a půdní život do vzdělávacích plánů MŠ. Před-
stavíme vám celoroční projekt Malý zahradník a vybrané aktivity, v nichž vystupují dětští ka-
marádi krtek a žížala. Ukážeme si v praxi ověřené způsoby hledání půdního života a práci 
s určovacími klíči. Inspirací budou fotografie i vlastnoručně vyráběné pomůcky. 

13.00–14.00 / polední občerstvení

14.00–15.30 /  odpolední blok dílen – účast na jedné z nabízených dílen dle vlastního 
výběru, nabídka dílen je stejná jako v dopolední části

15.30–16.00 / zpětná vazba a vydávání osvědčení

www.lipka.cz
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praktickÉ informace pro ÚČaStníkY
Konference k environmentální výchově v MŠ – KONVIČKA se koná v prostorách Administrativního 
a školicího centra Jihomoravského kraje v Brně na ulici Cejl 73. Na místo se z Hlavního nádraží 
dostanete tramvají č. 2 (směr Stará Osada) a č. 4 (směr Obřany), zastávka Körnerova. Budete 
potřebovat jízdenku na 15 minut za 20 Kč. Místo konání je od zastávky vzdáleno cca 1 min. chůze.

O přestávkách mezi programem si můžete prohlédnout materiály vystavené účastníky konference 
a také si zakoupit publikace, metodické materiály, didaktické pomůcky, výrobky fair trade apod. 
Nabídku metodických materiálů a publikací Lipky, které si můžete na konferenci zakoupit, 
naleznete také na

Informace o konferenci budou průběžně aktualizovány na 

kontaktní osoba
hana mikulicová
T: 543 420 821
E: hana.mikulicova@lipka.cz

www.lipka.cz/e-shop

2 směr Stará Osada

4 směr Obřany

hlavní nádraží   körnerova

www.lipka.cz/konvicka
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