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milí přátelé a kolegové – pedagogové základních a středních 
škol a školských zařízení Jihomoravského kraje,
srdečně vás zveme na Konferenci k environmentální výchově 
KONEV, která se bude konat 12. listopadu 2015 od 8 do 16 hodin 
v prostorách Administrativního a školicího centra JMK na uli-
ci Cejl 73 v Brně.

PoDTITULeM LeToŠnÍHo RočnÍkU Je

 eJHLe, SvĚTLo!
Světlo vnímá většina lidí jako naprostou samozřejmost, běžnou 
součást dne. My se ale podíváme na jeho podstatu, na jeho 
vliv na přírodu, lidskou společnost i každého jednotlivce. Ob-
jevíme světlo jako propojující téma školní výuky a ukážeme si 
zajímavé náměty do různých předmětů.

Akce se koná pod záštitou paní Ing. Kláry Liptákové, náměst-
kyně primátora města Brna, a pana Mgr. Jiřího Jandy, radního 
Jihomoravského kraje.

Dopolední část programu je tvořena několika přednáškový-
mi bloky. Odpoledne se můžete zúčastnit některé z nabíze-
ných dílen, do nichž se zapíšete během dopoledne. Stravová-
ní bude zajištěno v místě konání akce (k dispozici bude také 
vegetariánská varianta).

Účastníci, kteří absolvují celou akci, obdrží osvědčení s akredi-
tací MŠMT. Ostatním účastníkům na požádání vydáme potvr-
zení o příslušném počtu absolvovaných hodin.
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PRAkTICkÉ InFoRMACe 
hlásit se můžete do 2. listopadu 2015 formou elektronické 
přihlášky, kterou naleznete na www.lipka.cz/konev.

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

ÚčASTnICký PoPLATek
•  400 kč pro pedagogy ze škol zapojených do sítě M.R.K.E.V.
•  500 kč pro pedagogy z ostatních škol
V obou případech se jedná o cenu pro pedagogy – zaměstnan-
ce škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol, a je pro-
to třeba doložit písemné potvrzení o zaměstnání s razítkem 
a podpisem ředitele. V případě, že potvrzení nebudete moci 
doložit, bude nutné v den konání konference doplatit v hoto-
vosti částku ve výši DPH.

• 605 kč pro nepedagogy (cena navýšena o DPH)

přihláška
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http://www.lipka.cz/eprihlasky?idc=1017&kod=272


PRogRAM konFeRenCe
DoPoLeDnÍ PRogRAM

8.00–8.30 / prezence, zápis do dílen

8.30–13.00 / zahájení, přednášky a diskuse na téma světlo
 
mgr. Barbora mikulecká, mgr. vojtěch hanák 
ÚDif – Úžasné divadlo fyziky
Co Je To SvĚTLo?
Budeme hledat odpovědi na otázky, které jste si kladli  jako 
malé děti a na něž ani pro současnou vědu není lehké odpo-
vědět. Pořad na pomezí přednášky a divadelního vystoupení 
nám během několika pokusů představí,  jak se světlo chová, 
z čeho je, co se s ním dá dělat, a také jak tyto vlastnosti využít 
při výuce přírodních věd.

prof. rnDr. helena illnerová, DrSc. 
fyziologický ústav Av Čr
vLIv SvĚTLA nA čASový SySTÉM SAvCů 
A čLovĚkA
Světlo ovlivňuje náš život více, než si uvědomujeme. Jak jsou 
tyto hodiny synchronizovány s vnějším dnem pomocí pravidel-
ného střídání světla a tmy a jaké světlo je pro tuto synchronizaci 
potřebné? Představuje pro nás narušení tohoto odvěkého ča-
sového souladu vážné zdravotní riziko? A kde vlastně v našem 
těle najdeme vnitřní biologické hodiny? Na tyto otázky odpoví 
zakladatelka vědního oboru chronobiologie v ČR.

Bc. Jan kondziolka 
Beskydská oblast tmavé oblohy
JAk náM SvĚTLo UMAzALo obLoHU
Dnes si málokdo umí představit vesnici, či dokonce město bez 
nočního venkovního osvětlení. Je ale vždy přínosem? Dozvíme 
se, proč se dnes hovoří o světelném znečištění a v čem vadí 
přírodě. Na kolik peněz nás osvětlení vlastně přijde? A oprav-
du pomáhá naší bezpečnosti? Nastíníme některá řešení,  jak 
lépe svítit, a budeme hledat oblasti, kde je v noci obloha po-
setá tisíci hvězd.
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B. Sc. Juliet robertson 
creative StAr learning company, Skotsko
konTAkT DĚTÍ S PřÍRoDoU nA zŠ ve SkoTSkU
Venkovní výuka si jen velmi pomalu nachází cestu do našich 
škol. Jaké zkušenosti s ní mají ve Skotsku? Co může přinést žá-
kům a do jakých předmětů je možné ji včlenit? Současné tren-
dy v zahraničních školách představí autorka bestselleru pro pe-
dagogy začínající s učením venku.

13.00–13.45 / polední občerstvení

oDPoLeDnÍ PRogRAM

13.45–15.45 / blok dílen

mgr. hana korvasová, mgr. helena nováčková 
lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
zLATá nIT 2. st. ZŠ, SŠ
Dílna je věnovaná zájemcům o specializační studium pro koor-
dinátory EVVO. Seznámíte se s metodickou pomůckou „Zlatá 
nit“, která poskytuje koordinátorům podporu při začleňování 
environmentální výchovy do různých vyučovacích předmětů. 
Integrující téma, zlatou nit, zde představuje Slunce. Materiál 
lze využít jako inspiraci, ale i jako návod k využití konkrétních 
pomůcek a aktivit.

mgr. hana Pivečková, mgr. monika mikulášková 
ZŠ rousínov
HvĚzDná eneRgIe ze SLUnCe 2. st. ZŠ, SŠ
Zaměříme se na vznik a využívání sluneční energie a nevyne-
cháme ani aktivní seznámení s pasivními domy. To vše hravou 
formou a prostřednictvím atraktivních pomůcek, jako jsou plaz-
ma koule, termokamera či solární stavebnice. Obsah dílny vy-
chází z materiálu školy vytvořeného v rámci projektu „Podpo-
ra přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na EVVO“.

ing. kateřina laštůvková, DiS., ing. iva křenovská 
lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 
pracoviště Jezírko
ReSTAURACe U vyCHázeJÍCÍHo SLUnCe 

2. st. ZŠ (1. st. ZŠ – 4., 5. r.)
Pojďte s námi prožít fotosyntézu jako netradiční divadelní vy-
stoupení! Ukážeme vám, jak s dětmi vyvodit, odkud čerpá živá 
příroda energii. Při skupinových aktivitách popřemýšlíme o po-
travních vztazích a roli producentů v potravním řetězci.
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mgr. Barbora mikulecká, mgr. vojtěch hanák 
ÚDif – Úžasné divadlo fyziky
exPeRIMenTovánÍ Se SvĚTLeM 1. st. ZŠ
Světlo umí vykouzlit nádherné barevné obrazy. Experimentál-
ně si vyzkoušíte převracení obrazů válcovými čočkami, bude-
te vyrábět vlastní koutové odražeče, vyzkoušíte si luminiscenci 
na bankovkách a přírodních látkách i práci s polarizačními fil-
try. Dílna poskytne vhled do světelných jevů ve fyzice, se kte-
rými se denně setkáváme.

B. Sc. Juliet robertson 
creative StAr learning company, Skotsko
JAk UčIT venkU: MeToDIky konTAkTU 
DĚTÍ S PřÍRoDoU (dílna bude překládána) 1. st. ZŠ
Proč učit uvnitř, když to jde venku? Jak přenést do exteriérů 
prvouku, matematiku či čtení? Dílna se zaměří na specifika, 
která přináší venkovní výuka, a na to, jak se s nimi vypořádat.

15.45—16.00 / vydávání osvědčení
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PRAkTICkÉ InFoRMACe
Konference k environmentální výchově KONEV se koná v pro-
storách 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 Obřa-
ny), vystupte na zastávce Körnerova. Budete potřebovat  jíz-
denku na 15 minut za 20 Kč. Budova JMK je od zastávky vzdá-
lena cca 1 min. chůze.

2 směr Stará Osada

4 směr Obřany

hlavní nádraží  körnerova

O přestávkách mezi programem si můžete prohlédnout mate-
riály vystavené účastníky konference a také si zakoupit publi-
kace, metodické materiály, didaktické pomůcky apod. Nabíd-
ku metodických materiálů a publikací Lipky, které si můžete na 
konferenci zakoupit, naleznete také na

informace o konferenci budou průběžně aktualizovány na 

konTAkT

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

www.lipka.cz/konev

www.lipka.cz/e-shop
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