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

poklad ze studánek
Voda je podstatou všeho života, jako blahodárná tekutina od nepaměti oži-
vuje planetu Zemi. Proč je ale někdy vody málo a někdy moc? Pojďte s námi 
hledat možnosti, jak vhodně zacházet s vodou v krajině, a jak toto téma hra-
vě předávat dětem ve školce. 

Dopolední část programu je tvořena několika krátkými přednáškami. Odpoledne se můžete zúčastnit 
dvou z nabízených dílen, do nichž se zapíšete během dopoledne. Stravování bude zajištěno v mís-
tě konání akce (k dispozici bude také vegetariánská varianta).

přihláška 

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

program – Úvodní část 
co se děje v naší krajině – doc. rnDr. Jan Pokorný, cSc.
cestou suchých potoků – rnDr. Petr Pařil, Ph.D.
Prostřednictvím krátkých přenášek a filmu budeme s odborníky hledat odpovědi na palčivé otázky 
dneška: hrozí nám nedostatek vody, záplavy nebo naopak sucha? 

dílny 
studánky víly rozárky – mgr. Jana modrá

Seznámíte se s novou publikací Lipky. Společně otevřeme devět studánek, které reprezentují de-
vět přístupů k tématu voda pro nejmenší děti. 

jak funguje dešťová zahrada – ing. Dana křivánková, lipka – pracoviště kamenná
Proč dešťovou vodu pouštět rovnou do kanálu? Proč ji nevyužít? Zkuste třeba netradiční způsob 
zahradničení – vytvořte si dešťovou zahradu!

když vana přetéká, volám heuréka! – mgr. kateřina Jenešová
Jak to, že ta vana přetekla? Kolik kapek vody se vejde na desetikorunu a proč každá bublina jed-
nou praskne? Bezedné téma voda optikou badatele v mateřské škole. 

vodní safari – mgr. Světla froncová, mgr. kateřina Řeháková, lipka – pracoviště Jezírko
Kdo jsou všichni ti fantastičtí tvorové, kteří obývají naše vody? Čeká vás řada praktických námě-
tů na hry a nápadů na tvoření.

mokré do mokrého: voda jako zdroj inspirace – Bc. Jana kytnerová, mš Waldorfská Brno
Prožijeme hudebně pohybové inspirace a vyzkoušíme netradiční výtvarné techniky.

informace o konferenci budou průběžně aktualizovány na www.lipka.cz/konvicka

Závaznou přihlášku najdete zde.

http://www.lipka.cz/konvicka
http://www.lipka.cz/eprihlasky?idc=1017&kod=359

