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Akce se koná pod záštitou Kateřiny Valachové, ministryně školství České republiky.

voda – mocná i zranitelná
Jeden rok nás trápí sucho, v dalším přijdou rozsáhlé povodně. Lidé v zatope-
ných oblastech vypráví o nepředstavitelné síle rozvodněné řeky, jiní před se-
bou vidí vyschlá koryta potoků a klesající zásoby pitné vody. Pojďte s námi 
hledat příčiny těchto extrémních jevů, pojďte nalézat možnosti, jak jim před-
cházet. Ale hlavně – inspirujte se metodickými přístupy, které vám pomohou 
tato aktuální témata efektivně předávat vašim žákům!

Dopolední část programu je tvořena několika přednáškovými bloky. Odpoledne se můžete zúčast-
nit dvou vámi vybraných dílen, do nichž se zapíšete během dopoledne. Stravování bude zajištěno 
v místě konání akce (k dispozici bude také vegetariánská varianta).

Přihláška

cena

500 kč pro pedagogy
400 kč pro pedagogy ze škol zapojených do sítě MRKEV
605 kč pro nepedagogy (cena navýšena o DPH)

místo konání

Konference k environmentální výchově KONEV se koná v prostorách Administrativního a školicího 
centra Jihomoravského kraje v Brně na ulici Cejl 73. Na místo se z Hlavního nádraží dostanete tram-
vají č. 2 (směr Stará Osada) a č. 4 (směr Obřany), vystupte na zastávce Körnerova. Budete potřebo-
vat jízdenku na 15 minut za 20 Kč. Budova JMK je od zastávky vzdálena cca 1 min. chůze.

O přestávkách mezi programem si můžete prohlédnout materiály vystavené účastníky konferen-
ce a také si zakoupit publikace, metodické materiály, didaktické pomůcky apod. Nabídku meto-
dických materiálů a publikací Lipky, které si můžete na konferenci zakoupit, naleznete také na  
www.lipka.cz/e-shop.

informace o konferenci budou průběžně aktualizovány na
www.liPka.cz/konev

Závaznou přihlášku najdete zde.

http://www.lipka.cz/e-shop
http://www.lipka.cz/konev
http://www.lipka.cz/eprihlasky?idc=1017&kod=358


Program

Přednášky
co se děje v naší krajině
doc. rnDr. Jan Pokorný, cSc., vědecký pracovník, ředitel společnosti zabývající se vli-
vem hospodářských zásahů člověka na vodní oběh a klima
„Historické civilizace vyschly a my si počínáme podobně. Změny způsobené urbanizací 
a zemědělstvím jsou pro klima daleko nebezpečnější než skleníkové plyny."

PřiPraveni na globální klimatickou změnu?
rnDr. ing. Jaroslav rožnovský, cSc., ředitel brněnské pobočky ČhmÚ, zabývá se mj. 
očekávanými důsledky klimatické změny a možnostmi prevence
„Podle modelů to vypadá, že nás čekají stále častější bouřky s extrémními úhrny srážek, 
celkové úhrny však budou nižší. Na to se musíme připravit.“

sen technokratů, noční můra ekologů i ekonomů
doc. rnDr. martin rulík, Ph.D., hydrobiolog z UPol olomouc, patří mezi vytrvalé od-
půrce nekončícího plánu výstavby kanálu Dunaj–odra– labe
„Jakýkoliv vyspádovaný kanál, bude znamenat, že voda odteče z krajiny. Kanál ji tady 
nezadrží, naopak.“

cestou suchých Potoků
rnDr. Petr Pařil, Ph.D., hydrobiolog z mU Brno, autor stejnojmenného dokumentár-
ního filmu věnovaného mapování vodních toků ohrožených vysycháním
„Sucho a povodně jsou dvě spojité nádoby. Nestačí investovat miliardy do protipovodňo-
vých opatření, poslední roky jasně ukázaly, že je třeba zabývat se také prevencí sucha.“

dílny – insPirace Pro vaši výuku
organismus jménem voda
mgr. Pavlína Žilková
I povodně mají v krajině svůj význam! Zahrajte si s námi simulační hru, v níž budete 
moci budovat a měnit krajinu. Povodně vás přitom neminou!

Život v našich tocích
doc. rnDr. martin rulík, Ph.D.
Praktický a stručný přehled oživení našich toků a možností bioindikace kvality vody. Ne-
vynecháme ani složité potravní vztahy stojatých a tekoucích vod.

dunaj v kufru
mgr. helena nováčková
Představíme vám obsáhlý metodický materiál věnovaný povodí Dunaje. Jednotlivé ak-
tivity můžete zapojit do různých vyučovacích předmětů.

Příklad dobré Praxe: hamerský Potok
doc. rnDr. Jan Pokorný, cSc.
Kvalitně zpracovaná metodika představená samotným autorem vás inspiruje, jak pro-
blematiku vodního režimu krajiny předávat mladší generaci.

jak funguje dešťová zahrada
ing. Dana křivánková
Proč dešťovou vodu pouštět do kanálu? Proč ji nevyužít? Zkuste třeba netradiční způ-
sob zahrádkaření – vytvořte si dešťovou zahradu!

 

 

…již 25 let


