
legenda k použitým ikonám

program probíhá alespoň z části 
v přírodní zahradě

program se koná v terénu mimo 
pracoviště Lipky

lesní naučná stezka

program obsahuje pozorování 
živočichů

program obsahuje praktické 
zpracování produktů zahrady  
či potravin

program obsahuje promítání 3D 
obrázků

program nabízíme v pěší 
i cyklistické variantě

program vyučujeme i jako 
celodenní

školní výlet

pedagog získá další materiály 
k využití ve vlastní výuce

projektový den

s programem přijedeme 
do vaší školy 

terénní exkurze

programy v Otevřené zahradě

LIPOVÁ: 543 211 264, kontaktní osoba: Blanka Jírů
ROZMARÝNEK: 541 220 208, 725 961 285, kontaktní osoba: Lucie Vladová
RYCHTA: 517 385 429, kontaktní osoba: Jitka Vágnerová
JEZÍRKO: 545 228 567, kontaktní osoba: Světla Froncová
KAMENNÁ: 543 420 825, kontaktní osoba: Kateřina Mrázková

Všechny programy objednávejte na jednotlivých pracovištích telefonicky, 
programy pro základní a střední školy od 28. srpna 2015 od 8 hodin,
programy pro mateřské školy od 27. srpna 2015 od 8 hodin.

Na dalších stránkách naleznete tabulkový přehled všech jednodenních 
výukových programů, které nabízí jednotlivá pracoviště Lipky vašim školám. 

Dále si můžete prolistovat brožuru s krátkými anotacemi, jež vám přiblíží 
zaměření programů.

jednodenní 
2015–2016

ekologické výukové 
programy lipky



název programu pracoviště mš 1. tř. zš 2. tř. zš 3. tř. zš 4. tř. zš 5. tř. zš 6. tř. zš 7. tř. zš 8. tř. zš 9. tř. zš sš typ programu sezóna

jabloňka a ořešánek Lipová • od 5 let
  

září–říjen

• NoviNka
lesní naučná stezka pro mš  

Jezírko • od 5 let březen–říjen

• NoviNka 
potkali se v kompostu 

Lipová • od 5 let
  

od listopadu 
2015

skřítek a (ne)obyčejné věci Lipová • od 5 let
 listopad–červen

večerníček na výletě Jezírko • od 5 let •

  

babiččina zaHrádka Rozmarýnek • od 5 let •

  
květen–říjen

zmizet z očí Jezírko • od 5 let •

dědečkŮv dvoreček Rozmarýnek • od 5 let • •

  
květen–říjen

do obory za zvířátky Rozmarýnek • od 5 let • •

 
květen–říjen

dřevěný svět  Jezírko • od 5 let • • ( ) listopad–březen

kdo bydlí v lese? Jezírko • od 5 let • •

mravencovo desatero Jezírko • od 5 let • • ( )

návštěva ve včelím úle Jezírko • od 5 let • •
duben–září

vodník jezerníček vypravuje Jezírko • od 5 let • • duben–září

Ferda mravenec 
ve vodní říši

Rozmarýnek • •

  

katerina.vitkova
Text napsaný psacím strojem



název programu pracoviště mš 1. tř. zš 2. tř. zš 3. tř. zš 4. tř. zš 5. tř. zš 6. tř. zš 7. tř. zš 8. tř. zš 9. tř. zš sš typ programu sezóna

Hospodářství u šnoFouse Lipová • •

les všemi smysly Jezírko • •
  duben–září

příběHy ze staréHo stromu Lipová • • •

zvířata v zimě  Lipová • • •
 

prosinec–únor

jaro v přírodní zaHradě: 
o pŮdě a úkrytecH živočicHŮ

Lipová • •
duben–květen

léto v přírodní zaHradě: 
o bylinácH a vodě

Lipová • • • květen–červen

• NoviNka 
lesní naučná stezka pro zš

Jezírko • • • • • březen–říjen

jarní probouzení Lipová • •
 

březen–duben

podzim v přírodní zaHradě: 
o potravě

Lipová • • září–říjen

zima v přírodní zaHradě: 
o zvucícH a stopácH

Lipová • • prosinec–únor

čarodějné býlí Rozmarýnek • • •

jak roste cHléb Lipová • • •

necH brouka žít Lipová • • •
jaro a podzim

vánoce našicH předkŮ Rozmarýnek • • • •

v zimním kožicHu Jezírko • • • • listopad–březen



název programu pracoviště mš 1. tř. zš 2. tř. zš 3. tř. zš 4. tř. zš 5. tř. zš 6. tř. zš 7. tř. zš 8. tř. zš 9. tř. zš sš typ programu sezóna

tajemství Hradu veveří Rozmarýnek • • • • •
   

sojčí lumpárny Jezírko • • září–březen

zabalené vánoce Lipová • • 7.–18. prosince 
2015

barvy země Jezírko • • •
 

co skrývá les Jezírko • • •
  

březen–říjen

jak roste les Jezírko • • •
   

březen–říjen

za vŮní bylin a koření Lipová • • •

jaro v lese  Jezírko • • • •
 

březen–říjen

koHoutovická obora Rozmarýnek • • • •
   

květen–říjen

pŮda není nuda  Lipová • • • •
  

podzim a jaro

společenstvo prŮsvitnýcH 
křídel 

Jezírko • • • •
 ( )

vodní království lesa Jezírko • • • •
 ( )

běžela ovečka Lipová • •

3d brouci, kam se podíváš Rozmarýnek • • •
  

špetka domácí ekologie Rozmarýnek • • •



název programu pracoviště mš 1. tř. zš 2. tř. zš 3. tř. zš 4. tř. zš 5. tř. zš 6. tř. zš 7. tř. zš 8. tř. zš 9. tř. zš sš typ programu sezóna

zvířata, která změnila svět Kamenná • • •

cesta do ekvádoru  Lipová • • • •

na kameni kámen Jezírko • • •

odpadkový koš vypravuje   Kamenná • • •
  

potravní vztaHy 
a Fotosyntéza 

Jezírko • • • ( )

vodní svět Kamenná • • •
   

výprava do doby ledové Rychta • • • listopad–březen

zaHradní pevnost Rozmarýnek • • • • květen–říjen

život v rybníce aneb 
poHroma na blaťáku

Lipová • • • •
 

říjen a jaro

prostřeno v přírodě  Rozmarýnek • • • • • • duben–říjen

přírodou na raFtecH Rozmarýnek • • • • • •
   

zaHrado, prostři  se Rozmarýnek • • • • • •
  

3d tvŮrci pavučin Rozmarýnek • •
  

• NoviNka 
skryto za palmami  

Lipová • • • od prosince 
2015

vrabčákovy ptákoviny Jezírko • • • ( )



název programu pracoviště mš 1. tř. zš 2. tř. zš 3. tř. zš 4. tř. zš 5. tř. zš 6. tř. zš 7. tř. zš 8. tř. zš 9. tř. zš sš typ programu sezóna

život v korunácH stromŮ Rychta • • •
  

duben–říjen

reportéři v kamence Kamenná • • • •

špilberk známý i neznámý Kamenná • • • •

s větrem o závod  Kamenná • • • •
 

dotekem k poznání Rychta • • • • •

džungle pod noHama Rychta • • • • •
   

květen–říjen

ekologie do kapsy Rychta • • • • •

jako prase v žitě Lipová • • • • •

joseFovské údolí Rychta • • • • •
 

moravský kras od severu 
k jiHu 

Rychta • • • • •
 

o pŮvodu oblečení: 
na vlně s vlnou (1. část)

Lipová • • • • •

o pŮvodu oblečení: přilnu 
ke lnu (2. část)

Lipová • • • • •

poslední divočina?  Rychta • • • • •
  

putování k propadání  Rychta • • • • •
 

tajemství dutýcH skal Rychta • • • • •
 



název programu pracoviště mš 1. tř. zš 2. tř. zš 3. tř. zš 4. tř. zš 5. tř. zš 6. tř. zš 7. tř. zš 8. tř. zš 9. tř. zš sš typ programu sezóna

údolí kostí  Rychta • • • • •
 

za Humny  Rychta • • • • •
   

energie Kamenná • • •
 

energie ze slunce   Kamenná • • •
 

mariHuana a konopí Rozmarýnek • • •

něco je ve vzducHu Kamenná • • •

• NoviNka 
organismus jménem voda 

Jezírko • • • březen–říjen

tajemství ukryté v zemi  Kamenná • • •

les a klima Jezírko • • • •
 

poklady jiHomoravskéHo 
kraje

Rychta • • • •

projektový den s mokřadem Rychta • • • •
  

duben–říjen

vetřelci mezi námi Rychta • • • •

• NoviNka 
dr. zdědil a pan zdražil 

Kamenná • •

když se řekne sex Kamenná • •

Hořká cHuť čokolády Rozmarýnek • • •



název programu pracoviště mš 1. tř. zš 2. tř. zš 3. tř. zš 4. tř. zš 5. tř. zš 6. tř. zš 7. tř. zš 8. tř. zš 9. tř. zš sš typ programu sezóna

kdo je za vodou? Kamenná • • •

kdo s koHo Rozmarýnek • • •

na výletu v arboretu Rychta • • •
  

ryba na prášcícH  Rychta • • •
  

simulační Hra 
FisHbanks, ltd. 

Rychta • • •

svět pod noHama Jezírko • • •
  

březen–říjen

šaty dělají člověka… Kamenná • • •

život na (ve) vápenci Rychta • • •
 

ruprecHtov – člověk, 
krajina a čas   

Rychta • •
 

100 lidí, 100 cHutí Kamenná •

máme na zemi? aneb 
kolonizátoři vzdálenýcH 
světŮ

Kamenná •

mobil – co nevyčteme 
z displeje

Kamenná •

nenecHte se zastavě(i)t! Kamenná • 3. a 4. 
ročník

mobile pHone – 
gr8 gadget 4u

Kamenná • 
jazyková 
úroveň 
A2–B1

anotace k ekologickým výukovým programŮm lipky
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jednodenní 2015–2016
ekologické výukové programy lipky

Víte, že prvohorní přesličky 
dosahovaly výšky až 30 metrů?



Milí přátelé – učitelé,
dostává se vám do rukou nová nabídka jednodenních ekologických 
výukových programů. Pro vaše mateřské, základní školy a střední školy 
je připravuje Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 
na svých pěti pracovištích.

Naší snahou je obohatit výuku škol o environmentální rozměr a pomoci 
školám naplnit jejich ŠVP. Klademe důraz na odbornou úroveň našich 
programů, aktuálnost poskytovaných informací, rozvíjení tvořivosti, 
osvojování ekologického myšlení a získávání praktických poznatků 
pomocí bezprostředního kontaktu s přírodou a přírodními materiály. 

Věříme, že si z naší nabídky vyberete a zažijete se svými žáky příjemné 
chvíle na Lipce.

Hana Korvasová za pracovníky celé Lipky

o jednodenních výukových programech  
obecně platí:

  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 pracovišti telefonicky

  po objednání uzavřeme se školou smlouvu na realizaci ekologických 
výukových programů

  pokud není v anotaci uvedeno jiné vybavení, postačí, když si děti 
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 mateřské školy jsou vhodné pro děti od 5 let

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

Všechny programy objednávejte na jednotlivých 
pracovištích telefonicky, programy pro základní 
a střední školy od 28. srpna 2015 od 8 hodin,  
programy pro mateřské školy od 27. srpna 2015 
od 8 hodin.



Lipka realizuje také pobytové programy!
Jejich přehled najdete na www.lipka.cz/pobyty.

více o programech
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 specifické požadavky na účastníky.

Rozšířené anotace naleznete na www.lipka.cz/evp.

legenda k použitým ikonám

program probíhá alespoň z části v přírodní zahradě

program se koná v terénu mimo pracoviště Lipky

program obsahuje pozorování živočichů

program obsahuje praktické zpracování produktů zahrady či potravin

program obsahuje promítání 3D obrázků

program nabízíme v pěší i cyklistické variantě

pedagog získá další materiály k využití ve vlastní výuce



dopolední programy
PROGRAMY PRO MŠ
Probíhají od 9 do 11.30 hodin, po domluvě 
je možné přijít i odpoledne. Programy jsou 
připraveny pro děti od 5 let. Maximální počet 
dětí na programu je 24.
cena: 80 Kč/žák

PROGRAMY PRO ZŠ
Probíhají od 9 do 12.30 hodin, po domluvě 
je možné přijít i odpoledne. Na pracovišti 
vyučujeme dva různé programy pro dvě třídy 
současně.
cena: 80 Kč/žák

Prosíme přihlášené, aby nás tři pracovní 
dny před programem kontaktovali a upřes-
nili počet účastníků, kteří se k nám chysta-
jí. Podrobné anotace výukových programů 
včetně popisu metod a forem výuky nalez-
nete na www.lipka.cz/EVP.

legenda k použitým ikonám
program probíhá alespoň z části 
v přírodní zahradě

program obsahuje pozorování 
živočichů
program obsahuje praktické 
zpracování produktů zahrady 
či potravin

pedagog získá další materiály 
k využití ve vlastní výuce

Skřítek a (ne)obyčejné věci    
MŠ (od 5 let)  listopad–červen
Na děti čeká pohádka o zakletém skřítkovi, 
kterého se pokusí vysvobodit pomocí čtyř 
klíčků: slaměného, dřevěného, kamenného 
a hliněného. S těmito čtyřmi materiály se děti 
více seznámí pomocí her a tvoření. Společně si 
vytvoří krajinku s rostlinami, kterou si odnesou 
do školy. 

jabloňka a ořešánek   
MŠ (od 5 let)  září–říjen
Jabloňka a Ořešánek přivítají děti v přírodní 
zahradě Lipky a společně s nimi využijí její plo-
dy. Budou moštovat jablíčka a barvit ořechovým 
listím hedvábí pro další Ořešánky. V programu 
bude prostor i pro hry se semeny plodů.

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Lipová
Lipová 20, 602 00 Brno-Pisárky lipová

t: 543 211 264 | e: lipova@lipka.cz | kontaktní oSoba: Blanka Jírů



novinka
potkali Se v kompoStu     
MŠ (od 5 let)  od listopadu 2015
V kompostu žije spousta živočichů, ale který 
z nich je nejzajímavější? Žížala a zlatohlávek 
představí svá kouzla. S žížalou děti prolezou 
chodbičkou a formou her se seznámí s půdou 
i dalšími přírodními materiály. S larvou zlato-
hlávka se zakuklí a promění v brouka.

hoSpodářStví u šnofouSe 
1.–2. ročník ZŠ
Pohádka o panu Šnofousovi nás zavede k téma-
tu domácích zvířat. Děti se seznámí s původem 
některých potravin, vyzkouší si kreslení husím 
brkem a stlučou si máslo ze smetany.

příběhy ze Starého Stromu 
1.–3. ročník ZŠ
Pohádkový příběh nás zavede za obyvateli 
starého stromu. Zahrajeme si na mravence, 
prohlédneme si skutečnou dutinu strakapouda 
a barvami ztvárníme lišejník. Také se vydáme 
na laně do větví za zajímavou houbou.

jarní probouzení   
2.–3. ročník ZŠ  březen–duben
Pohádka o třešňovém skřítkovi a probouzejí-
cích se květinách zavede děti do jarní přírody. 
Poznáme, k čemu je rostlině cibulka, jak 
vypadá květ, co je opylení a jak důležité jsou 
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včely. Děti si odnesou vlastnoručně vyrobený 
atlas jarních rostlin a včelku z olšové šišky.

zvířata v zimě    
1.–3. ročník ZŠ  prosinec–únor
Co dělají zvířata naší přírody, když přijde zima? 
Děti poznají jejich různá přizpůsobení, zdroje 
potravy, stopy a jiná pobytová znamení. Zahra-
jí si na havrany, netopýry i slunéčka a vyrobí 
si odlitek liščí stopy.

jaro v přírodní zahradě 
o půdě a úkrytech živočichů
1.–2. ročník ZŠ  duben–květen
Pohádka o namyšleném lístku zavede děti do 
přírodní zahrady. Jaký význam má kompost? Je 
žížala užitečná? Kde může na zahradě žít ježek, 
žába a ještěrka? Je dobré mít tam i sýkorku? 
Děti si odpoví pomocí pozorování a her a také 
si zasadí jarní rostlinku do květináče.

léto v přírodní zahradě 
o bylinách a vodě
1.–3. ročník ZŠ  květen–červen
Letní zahradu plnou barev a vůní budeme 
poznávat nejen zrakem, ale i ostatními smysly. 
Jak voní bylinky? Jaké jsou lístky divizny na 
omak? Jak chutná netřesk? Jak zní voda? Děti 
se seznámí s některými bylinkami, jejich zpra-
cováním a dalším využitím. Společně si uvaří 
na ohni bylinkový čaj a pohrají si u soustavy 

vodních korýtek. Poznají, že voda v zahradě 
nemusí sloužit jen rostlinám, ale je také úto-
čištěm pro mnohé živočichy.

podzim v přírodní zahradě 
o potravě
2.–3. ročník ZŠ  září–říjen
Pomocí pohádky a praktických činností dětem 
přiblížíme přírodní zahradu jako zdroj potravy 

pro člověka a volně žijící živočichy. Žáci si vlast-
noručně vyrobí jablečný mošt a upečou jablko 
na ohni. Zahrají si na ruměnici, sýkorku a vever-
ku a využijí přitom výukové prvky v zahradě.

zima v přírodní zahradě 
o zvucích a stopách
2.–3. ročník ZŠ  prosinec–únor
Výukový program ukazuje žákům opomíje-

 Programy pracoviště Lipová objednávejte na t: 543 211 264 (MŠ od 27. 8., ZŠ a SŠ od 28. 8.).



né krásy zahrady v zimním období a zve je 
k pozorování zimní přírody. Žáci si vyzkouší 
zahradní zvukové prvky a vyrobí si společně 
dendrofon. Zahrají si na stopaře zvířat a zho-
toví také krmítko pro ptáky.

Programy Jaro, Léto, Podzim a Zima v přírodní 
zahradě hojně využívají smyslové a praktické 
aktivity. Jsou proto vhodné a osvědčené i pro 
děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Tvorba těchto programů byla podpořena ESF 
a státním rozpočtem ČR.

jak roSte chléb 
2.–4. ročník ZŠ
Poznejte cestu chleba z pole až na náš stůl. 
V pohádce se zamyslíme nad hodnotou půdy 
a nad jejím významem pro obživu člověka. 
Vyzkoušíme si mlácení obilí na zahradě, mletí 
mouky, přípravu těsta a pečení chlebánků. 
Děti se naučí rozeznávat druhy obilí a dozví 
se, na co se využívají.
Inovace programu byla podpořena ESF a stát-
ním rozpočtem ČR.

nech brouka žít 
2.–4. ročník ZŠ  podzim a jaro
Děti se vypraví do světa hmyzu a pavouků. 
Prostřednictvím rozmanitých aktivit přiřadí 
zvířatům jména a popíší jejich význam v pří-
rodě. Budou se kuklit jako housenka, hrabat 

jako hrobaříci, pokusem odhalí tajemství 
života vodoucha pod hladinou a prozkoumají 
pavučinu křižáka.

zabalené vánoce
3.–4. ročník ZŠ  7.–18. prosinec 2015
Netradiční vánoční program, v němž se na 
Vánoce podíváme tak trochu jinak. Zahrajeme si 
na „dárečky“ a budeme hledat alternativy ke kla-
sickému balení. Upečeme si sluníčko, umotáme 
svíčku, vyřežeme ozdoby ze dřeva a vyzkoušíme 
vánoční zvyky, např. pouštění lodiček.
cena: 95 Kč/žák

za vůní bylin a koření 
3.–5. ročník ZŠ
Inovovaný program Návštěva u babky byli-
nářky. Poznáme blíže některé bylinky a koření 
z naší zahrady, dozvíme se, jak se využívají 
k léčení a v kuchyni. Ochutnáme bylinné čaje 
a žáci si z nich namíchají vlastní směs. Zjistíme, 
které koření můžeme pěstovat na zahradě, 
a společně si připravíme ochucený olej a ocet.

půda není nuda   
3.–6. ročník ZŠ  podzim a jaro
Bádáním zjistíme, z čeho vzniká půda. Žáci si 
sami vyzkouší pokusy s půdou a na modelu 
kopce odhalí, jak půdu ohrožuje eroze. Bude-
me hledat a určovat půdní živočichy v zahradě 
a poznáme jejich roli při vzniku půdy.

běžela ovečka
4.–5. ročník ZŠ
Prostřednictvím her program žáky seznámí 
s významem ovcí pro člověka a pro krajinu. 
Žáci si vyzkouší techniky zpracování ovčí vlny, 
jako je česání, předení nebo filcování a vytvoří 
si tak vlastní výrobek.

ceSta do ekvádoru  
4.–7. ročník ZŠ
Co se skrývá za pěstováním banánů a půvo-
dem čokolády? Pomocí hry na pěstitele 
kakaových bobů se seznámíme s tématem 
fair trade (spravedlivý obchod) a jeho vlivem 
na život místních lidí. Zamyslíme se nad dlou-
hou cestou banánů na náš stůl a nad tím, jak 
ovlivňuje životní prostředí. Jako alternativu 
k cizokrajnému ovoci ochutnáme vlastnoručně 
vyrobenou dobrotu z místního ovoce a fair 
trade čokolády.

život v rybníce   
aneb pohroma na blaŤáku
4.–7. ročník ZŠ  říjen a jaro
Žáci odhalují záhadu rybníka Blaťáku. Pomocí 
pokusů poznáme jedinečné vlastnosti vody 
(povrchové napětí, teplotní anomálie vody), 
při hrách pochopíme fungování celého vodní-
ho ekosystému a vliv člověka na něj. Zalovíme 
si v zahradním jezírku a určíme řadu vodních 
živočichů.
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novinka
Skryto za palmami 
5.–7. ročník ZŠ  od prosince 2015
Jak souvisí chipsy a sladkosti s ohrožením oran-
gutanů a tygrů? Kde všude najdeme palmový 
olej a proč se kvůli němu kácí pralesy? Pomocí 
simulačních her a metod kritického myšlení 
žáci tyto souvislosti pochopí a budou o nich 
diskutovat. Upečou si také domácí sušenky 
z tuzemských surovin.

jako praSe v žitě
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Program o hospodářských zvířatech, jejich 
domestikaci a způsobech chovu. Formou 
simulačních her, filmů a diskuzí porovnáme 
intenzivní chovy a ekofarmy a objasníme si 
značku BIO. Ukážeme si, jak v obchodě poznat 
původ vajíček. Program vede žáky k zamyšlení 
a formování postojů.

o původu oblečení
Dva na sebe navazující programy nahlíží na 
původ našeho oblečení z hlediska environ-
mentálních a sociálních souvislostí. Programy 
doporučujeme objednávat v časovém rozestu-
pu asi jeden měsíc, během něhož žáci zpracují 
krátkou anketu. 
Programy byly vytvořeny za podpory ESF 
a státního rozpočtu ČR.

na vlně S vlnou (1. čáSt)
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Úvodní program představuje vlnu jako přírodní 
a obnovitelný materiál s úžasnými vlastnost-
mi. Seznámíme se s chovem ovcí, zkusíme 
si založit modelovou ovčí farmu a povíme si 
o vlivu pastvy na krajinu. Naučíme se vlnu 
česat, spřádat a filcovat, zhotovíme si filcový 
výrobek a upředeme náramek.

přilnu ke lnu (2. čáSt)
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Seznámíme se s dalšími druhy textilních 
materiálů a porovnáme jejich dopad na 
životní prostředí při jejich získávání. Ve filmové 
ukázce poznáme těžké životní podmínky lidí 
pracujících v textilním průmyslu. Seznámíme 
se se lnem, budeme jej lámat, česat a spřádat, 
utkáme si drobný přívěsek či náramek.

 Programy pracoviště Lipová objednávejte na t: 543 211 264 (MŠ od 27. 8., ZŠ a SŠ od 28. 8.).



dopolední programy
Dopolední programy pro MŠ až 2. ročník 
ZŠ probíhají od 9 do 12.00 hodin, pro 3. až  
9. ročník ZŠ a SŠ od 9 do 12.30 hodin. Pro-
gramy pro MŠ jsou připraveny pro děti od  
5 let. Na Rozmarýnku můžeme vyučovat dvě 
třídy současně.
cena: 80 Kč/žák (pokud není uvedeno jinak)

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.

legenda k použitým ikonám
program probíhá alespoň z části 
v přírodní zahradě

program se koná v terénu

program obsahuje pozorování 
živočichů

program obsahuje praktické 
zpracování produktů zahrady 
či potravin

program obsahuje promítání 
3D obrázků

Výuka probíhá v nově otevřeném ekodomě 
a přilehlé přírodní zahradě. Stavba domu 
a tvorba nových prvků v zahradě byla pod-
pořena ERDF a státním rozpočtem ČR.
O přestávkách nebo po programu se mohou 
žáci seznámit s řadou kontaktních zvířat 
chovaných na Rozmarýnku.

babiččina zahrádka   
MŠ (od 5 let), 1. ročník ZŠ  květen–říjen
Jaká zelenina roste babičce na zahrádce? Jak 
voní a chutná? Kdo bydlí v kompostu? Hravě 
se seznámíme se zahradou Rozmarýnku, zví-
řaty i rostlinami a také si připravíme koření 
a zasadíme rostlinu do kelímku.
Tvorba programu byla podpořena ERDF 
a státním rozpočtem ČR.

dědečkův dvoreček   
MŠ (od 5 let), 1.–2. ročník ZŠ  květen–říjen
Kdo bydlí na dědečkově dvorečku? Kde se 
zvalo kuřátko? Jak a proč se dědeček stará 
o zvířata? Formou her se seznámíme s vybra-
nými domácími zvířaty i s jejich produkty. Těšit 
se můžete na živé králíky, ochočenou slepici 
nebo kachny.
Tvorba programu byla podpořena ERDF 
a státním rozpočtem ČR.

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rozmarýnek
Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov rozmarýnek

t: 541 220 208, 725 961 285  e: rozmarynek@lipka.cz  kontaktní oSoba: Lucie Vladová
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ferda mravenec    
ve vodní říši
1.–2. ročník ZŠ
Formou hravých pohybových aktivit poznáme 
život chrostíků i dalších vodních živočichů 
a rostlin. Budeme sledovat putování kapky 
vody. V teplejších měsících probíhá část 
programu v zahradě, kde pozorujeme vodní 
živočichy z jezírek.

čarodějné býlí  
2.–4. ročník ZŠ
Být čarodějnickými učni není jen tak! Abychom 
dokázali namíchat léčivé masti, musíme znát 
vlastnosti rostlin. Připravíme a ochutnáme 
bylinné čaje, namícháme masti a poznáme 
byliny všemi smysly. V teplejších měsících 
probíhá polovina programu v zahradě.

vánoce našich předků  
2.–5. ročník ZŠ
Tvořivý program připomene původ vánočních 
svátků z dob pohanských i křesťanských 
a seznámí žáky s lidovými zvyky. Žáci si 
vyslechnou vánoční příběh, upečou vánoč-
ku, navštíví zimní zahradu a zvířátka, vyrobí 
vánoční ozdoby z včelího vosku a lojové koule 
se semínky pro zpěvné ptactvo.
cena: 95 Kč/žák

případ doktor Sacharin  
3.–5. ročník ZŠ
Dokážeme s detektivem odhalit tajné ingre-
dience, které doktor Sacharin používá? Žáci 
se seznámí s vlivem cukru a energetických 
nápojů na dětský organizmus a zkoumají 
složení běžných sladkostí. Sami připraví na 
závěr hostinu z chutných a zdravých palačinek.
Tvorba programu byla podpořena ESF a stát-
ním rozpočtem ČR.

špetka domácí ekologie 
4.–6. ročník ZŠ
Umíme doma hospodařit s vodou a energií? 
Jaké opatření v domácnosti může šetřit životní 
prostředí i peněženku? Žáci prozkoumají nový 
ekodům Rozmarýnku, s baterkami prolezou 
i sklep a na simulované konferenci poté 
spolužákům představí několik ukázek úspor 
a šetrných technologií.

zahradní pevnoSt 
4.–7. ročník ZŠ  květen–říjen
Zahrada skrývá poklad. Než se k němu ale 
dostaneme, musíme získat indicie vedoucí 
k zahradní pevnosti. Seznámíme se s léčivými 
a jedovatými bylinami, vyrobíme výluh, zasadí-
me si bazalku a ochutnáme kompoty z netradič-
ního ovoce. Budeme pracovat s tablety.
Tvorba programu byla podpořena ERDF 
a státním rozpočtem ČR.

proStřeno v přírodě 
4.–9. ročník ZŠ  duben–říjen
Jak si zajistit dostatek vitamínů z přírody během 
celého roku? Jak chutnají plané rostliny? Uměli 
byste je naservírovat na slavnostní tabuli? 
V rámci kulinářského dopoledne v zahradě 
žáci připraví občerstvení z planých rostlin.
Tvorba programu byla podpořena ESF a stát-
ním rozpočtem ČR.
Obvyklý začátek v 8.30 hod. na Rozmarýn-
ku, konec ve 12.30 hod.
cena: 95 Kč/žák

marihuana a konopí
7.–9. ročník ZŠ
Program nabízí nahlédnutí na fenomén konopí 
z různých pohledů: legislativa, marihuana jako 
droga, konopí jako lék, technické konopí. Žáci 
jsou vedeni k posilování sebevědomí, tvorbě 
vlastního názoru a uvědomění si zodpověd-
nosti za svůj život.
 
hořká chuŤ čokolády  
8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Proč děti pěstující kakaové boby zřejmě 
nikdy čokoládu neochutnají? Představení 
problematiky dětské práce, začarovaného 
kruhu chudoby a dalších globálních problémů. 
Součástí programu jsou herní aktivity a diskuze 
i ochutnávka fairtrade výrobků.
Autorem programu je NaZemi.

 Programy pracoviště Rozmarýnek objednávejte na t: 541 220 208, 725 961 285 (MŠ od 27. 8., ZŠ a SŠ od 28. 8.). 
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kdo S koho  
8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Simulační hra o procesu veřejného slyšení 
a projednávání stavby supermarketu v místech 
mokřadu s chráněnými živočichy. Program 
ukazuje žákům, jak se mohou zapojovat do 
veřejného dění namísto obvyklého pasivního 
stěžování. V teplejších měsících je možné 
zařadit pozorování vodních bezobratlých.
Tvorba programu byla podpořena ESF a stát-
ním rozpočtem ČR.

3d programy 
Součástí programů je promítání fotografií 
živočichů pomocí technologie 3D.
Od května do října je možné místo 3D 
fotografií zařadit pozorování vodních či 
půdních bezobratlých živočichů v zahradě.

3d brouci, kam Se    
podíváš
4.–6. ročník ZŠ
Jaký význam mají brouci v přírodě? Seznámí-
me se s početnou skupinou hmyzu pomocí 
3D brýlí a čeká nás i setkání s živými brouky.
Tvorba 3D programu byla podpořena ESF 
a státním rozpočtem ČR.



3d tvůrci pavučin   
5.–6. ročník ZŠ
Máme z nich strach, nebo nás láká jejich 
tajemnost? Mohou být pavouci užiteční? 
Pomocí 3D brýlí poznáme pavouky zblízka 
a čeká nás i setkání s živými pavouky.
Tvorba 3D programu byla podpořena ESF 
a státním rozpočtem ČR.

terénní programy 
Terénní programy probíhají mimo pra-
coviště Rozmarýnek v přírodovědně 
zajímavých lokalitách. S sebou na program 
doporučujeme oblečení vhodné do terénu, 
pláštěnku, pokrývku hlavy, turistickou 
obuv, svačinu a pití.

do obory za zvířátky   
MŠ (od 5 let), 1.–2. ročník ZŠ  květen–říjen
Koho potká v lese sele Markazín? Seznámí se 
s obyvateli lesa – od těch největších s parožím 
až po ty nejmenší, kteří také mají v lese své 
nezastupitelné místo. Děti budou pozorovat 
v oboře divočáky a mohou je nakrmit suchým 
chlebem.
Sraz na zastávce MHD Kohoutovice – 
hájenka, konec programu na zastávce 
MHD Stará dálnice.

kohoutovická obora   
3.–6. ročník ZŠ  květen–říjen
Kohoutovická obora, jak ji možná neznáte. 
Prozkoumáme oboru a lesní i vodní biotop. 
Budeme sledovat pobytová znamení, lovit 
bezobratlé živočichy vod i půdy a také pozo-
rovat černou zvěř.
Sraz na zastávce MHD Kohoutovice – 
hájenka, konec programu na zastávce 
MHD Stará dálnice.

 Programy pracoviště Rozmarýnek objednávejte na t: 541 220 208, 725 961 285 (MŠ od 27. 8., ZŠ a SŠ od 28. 8.). 



školní výlety 
Program výletu včetně doby začátku a kon-
ce je možné upravit dle požadavků školy.
Školní výlety je nutné objednávat již na 
začátku školního roku.

tajemStví hradu veveří   
2.–6. ročník ZŠ
Prožijte putování za historií hradu i okolní 
krajiny. Vypátrejte šperky kněžny Ypsilanti! 
Na cestě se žáci setkají s oživlými historickými 
osobnostmi v kostýmech, navštíví chráněné 
území Junácká louka i bývalou prádelnu hradu. 
Součástí výletu je oběd, který si žáci opečou 
nad ohněm. Akci může učitel doplnit o plavbu 
parníkem a prohlídku interiéru hradu.
Obvyklý začátek v 8.30 hod. na lávce pod 
hradem Veveří, konec mezi 13.30 a 14.30 
hod. na hradě.
cena: 180 Kč/žák (zahrnuje vstup do areálu 
hradu a obědovou svačinu)

přírodou na raftech   
4.–9. ročník ZŠ
Podaří se objevit odkaz ztraceného profesora? 
Pátraní proběhne na souši i na vodě. Žáci si 
na raftech vyzkouší řadu vodáckých doved-
ností, na souši budou určovat byliny, lovit 
vodní živočichy, luštit šifry nebo připravovat 

sedmikráskovou pomazánku.
Obvyklý začátek v 9 hod. na mostě 
přes řeku Svratku v Jundrově, konec mezi  
14. a 15. hod. tamtéž.
cena: 330 Kč/žák (zahrnuje vodáckého 
instruktora, zapůjčení raftů, záchranných 
vest i pádel)

zahrado, proStři Se   
4.–9. ročník ZŠ
Zažijte kulinářský den v přírodní zahradě 
Rozmarýnku! Jak chutnají plané rostliny? 

Žáci připraví občerstvení ze zahradních rostlin, 
např. kontryhelový bramborák, salát z bršlice, 
plněné listové šneky nebo mátové mojito 
s kapkou netřeskové šťávy. Zbude i čas na 
seznámení se s kontaktními zvířaty ve výbězích 
a teráriích Rozmarýnku.
Tvorba programu byla podpořena ESF a stát-
ním rozpočtem ČR.
Obvyklý začátek v 9.00 hod. na Rozmarýn-
ku, konec mezi 14. a 15. hod. tamtéž.
cena: 140 Kč/žák (zahrnuje suroviny na 
vaření)
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projektové dny
Žáci absolvují projektově koncipovanou 
problémovou výuku. Na základě vlastních 
pozorování a zjišťování zpracují data, 
interpretují je a vytváří si vlastní postoje 
k tématu. Výuka rozvíjí základní klíčové 
kompetence. Optimální počet účastníků je 30.
cena: 100 Kč/žák

Prosíme přihlášené, aby nás tři pracovní dny 
před programem kontaktovali 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.

legenda k použitým ikonám

program se koná v terénu

program nabízíme v pěší i v cykli-
stické variantě, žáci si mohou kola 
zapůjčit na Rychtě nebo exkurzi 
absolvovat na vlastních bicyklech

program obsahuje pozorování 
živočichů

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice rychta

t: 517 385 429  e: jitka.vagnerova@lipka.cz  kontaktní oSoba: Jitka Vágnerová
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život v korunách Stromů 
6.–8. ročník ZŠ  duben–říjen
Žáci poznávají význam stromů. Zkoumají 
stromy jako ekosystémy hostící různé druhy 
organismů a zjišťují, jak je propojen život 
v korunách s životem v půdě. To vše formou 
praktických výzkumných úkolů a s využitím 
pozorovací plošiny na stromě. 
doporučená doba programu: 5 hod. 
V nepříznivém počasí je program omezen.
Tvorba programu byla spolufinancována ESF 
a státním rozpočtem ČR.

džungle pod nohama  
6.–9. ročník ZŠ, SŠ  květen–říjen
Obyčejní a všudypřítomní i vzácní a mizející 
bezobratlí se dají spatřit všude kolem. Stačí 
se jen dobře dívat! Budeme poznávat bez-
obratlé pomocí přímého kontaktu v jejich 
přirozeném prostředí. Naučíme se je hledat, 
chytat a poznávat.
doporučená doba programu: 5 hod.
Program nelze realizovat v nepříznivém počasí.
Tvorba programu byla spolufinancována ESF 
a státním rozpočtem ČR.

projektový den   
S mokřadem 
7.–9. ročník ZŠ, SŠ  duben–říjen
Luxusní golfové hřiště, nebo zdánlivě nevý-
znamný rybníček v polích? To je prvotní pro-

blém, se kterým žáci během programu pracují. 
Stávají se odborníky, zpracují průzkum blízké 
mokřadní lokality a ve výsledcích doporučí 
zachování, či zrušení krajinného prvku.
doporučená doba: 6 hod.

na výletu v arboretu 
8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Program v arboretu ve Křtinách. Z žáků se 
stanou ředitelé arboreta, kteří se přišli naučit, 
jak arboretum funguje. Čeká je seznámení 
s dřevinami, práce s pomůckami k měření 
stromových parametrů a hledání argumentů 

k obhajobě zelených ploch ve městě.
doporučená doba programu: 6 hod.

ryba na prášcích 
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 je téma programu o osudu 
chemikálií, které užíváme v běžném životě. 
Dozvíte se, jak vědci zkoumají zatížení přírody 
a jaký je osud chemikálií, které běžně užíváme. 
doporučená doba programu: 6 hod.



terénní eXkurze 
Exkurze probíhají v přírodovědně nej-
hodnotnějších částech Moravského krasu 
a Drahanské vrchoviny, kde se věnujeme 
terénní biologii, určování druhů rostlin 
a živočichů, geologii, historii a vztahům 
člověka a krajiny. V případě potřeby 
využíváme kola, sněžnice a další terénní 
pomůcky. Doporučená délka programu je 
5 hodin, pokud není uvedeno jinak.

cena: 80 Kč/žák (pokud není uvedeno 
jinak), za každou hodinu navíc 10 Kč/žák. 
Jízdné a případné vstupné se platí zvlášť.

Žáci by si s sebou měli vzít pláštěnku, pev-
nou obuv a oděv do terénu, psací potřeby, 
jídlo a pití na celou exkurzi. Programovou 
náplň lze po domluvě tematicky zaměřit.

výprava do doby ledové 
4.–6. ročník ZŠ  listopad–březen
Staneme se tlupou lovců z doby ledové. 
Vyzkoušíme si přežití v zimní přírodě, podívá-
me se, jak zimu přežívají živočichové a rostliny. 
Rozděláme si oheň jako pravěcí lovci a ulovíme 
něco k snědku. Celý program probíhá venku.
cena: 95 Kč/žák

joSefovSké údolí 
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Projdeme jednou z nejcennějších částí 
Moravského krasu s fenoménem Býčí skály. 
Poznáme místní krasovou krajinu, seznámí-
me se s historií jejího osídlení i místní tavby 
železa.

moravSký kraS  
od Severu k jihu
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Během celodenní autobusové exkurze porov-
náme severní a střední část krasu z hlediska 
geologie a geomorfologie, vegetace, historie 
osídlení a také vlivu hospodaření a turismu na 
životní prostředí.
doporučená doba eXkurze: 7 hod.
cena: 100 Kč/žák

 Programy pracoviště Rychta objednávejte na t: 517 385 429 (od 28. 8.).



poSlední divočina?  
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Cyklistická nebo pěší exkurze do Rakoveckého 
údolí, při níž žáci zkoumají krajinu dnešní 
i minulou. Využijí mapy i okolí, aby zhodnotili 
proměny krajiny a jejich příčiny. Zkusí rozhod-
nout, jestli je území původní divočina, nebo 
kulturní krajina.
doporučená doba eXkurze: 5–7 hod.
cena: 80–100 Kč/žák

putování k propadání 
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Uvidíme, jak krasovou krajinu přetváří voda 
a jak ji využívá člověk. Dozvíme se, jak geologie 
souvisí s vegetací i s celkovou podobou místa. 
Nemineme pískovnu Seč, geopark, skalní 
amfiteátr Kolíbky či Rudické propadání.

tajemStví dutých Skal 
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Exkurzi zahájíme na „střeše krasu“ v Šošůvce. 
Poté se vydáme do tajemných a fascinujících 
krasových krajin – nahlédneme do jeskyně 
Lidomorna, prozkoumáme tok Bílé vody 
a vystoupíme na zříceninu hradu Holštejna.

údolí koStí 
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
V údolí Říčky, jedné z nejbohatších paleontolo-
gických oblastí střední Evropy, si ukážeme, jak 

vypadala krajina v době ledové. Vyzkoušíme 
si, jak žili lovci v době ledové, a zjistíme, zda 
v nás není kousek neandrtálce.

za humny   
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Fyzicky nenáročná exkurze do údolí Velké 
Hané, skvěle dostupná z Vyškova a okolí. 
Na rozmanitých stanovištích si vyzkoušíme 
praktickou přírodovědu – stanovení čistoty 
vody bioindikací a chemicky, fytocenologický 
snímek, odlov hmyzu a další metody.

život na (ve) vápenci 
8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Exkurze do míst, kde se lidé naučili žít v krasovém 
území. Jak lidé ovlivňují tuto krasovou krajinu 
a jak ovlivňuje ona jejich život? Přijeďte s námi 
pátrat, jaká tajemství skrývá krajina nadzemní 
i podzemní kolem vesnice Ostrov u Macochy.

ruprechtov –  
člověk, krajina a čaS
9. ročník ZŠ, SŠ
Mezipředmětová exkurze propojuje dějepis, 
zeměpis a přírodopis. Na modelovém území 
si ukážeme důležité milníky lidské činnosti 
v historii a jejich pozůstatky přímo v terénu. 
Žáci uvidí přímo v krajině stopy událostí, které 
znají z učebnic dějepisu.
doporučená doba eXkurze: 6 hod.

jednodenní programy
Programy probíhají zejména v zimních 
měsících přímo v budově Rychty v Krásen-
sku. Jsou založeny na principech kritického 
myšlení, místně zakotveném učení a zážit-
kové pedagogice. Program je rozdělen na 
dva navazující bloky a jeho celková délka 
je 4 vyučovací hodiny. Pro kvalitní program 
doporučujeme maximálně 35 účastníků.
cena: 80 Kč/žák,  v případě zájmu lze na 
Rychtě zajistit oběd za 70 Kč/os.

dotekem k poznání 
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Kolik zubů má had? Mění chameleon barvy? 
Jak rychle běhá šváb? Pojďme společně překo-
návat předsudky a vyvracet mýty o živočišné 
říši! Během programu se pomocí kontaktní 
výuky seznámíme s více či méně exotickými 
živočichy chovanými v našich teráriích.

ekologie do kapSy
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Prozkoumáme, jak funguje ekologicky šetrný 
provoz budovy. Výsledky průzkumu se budou 
hodit ve hře, při které se mimo jiné dozvíme, 
jak funguje solární panel nebo co žije v kom-
postu. V druhé části programu se zaměříme 
na jednotlivé obalové materiály.
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poklady jihomoravSkého kraje
7.–9. ročník ZŠ, SŠ
Putování Pálavou, Bílými Karpaty, Podyjím 
i Moravským krasem. Zamyslíme se nad tím, 
proč máme chránit přírodu a co ji ohrožuje. 
Co vlastně má takový ochránce na starosti 
a s čím musí bojovat? Přiblížíme si kategorie 
územní ochrany v České republice.

vetřelci mezi námi
7.–9. ročník ZŠ, SŠ
Zjistíme, co jsou invazní rostliny a živočicho-
vé, kolik jich v ČR žije, jaké mají vlastnosti 
a proč tu jsou. Budeme přemýšlet, jak a jestli 
vůbec se s těmito vetřelci vypořádat. Využije-
me pracovní listy, hry, práci s texty a řízenou 
diskusi.

Simulační hra fiShbankS, ltd.
8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Pustíme 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.

 Programy pracoviště Rychta objednávejte na t: 517 385 429 (od 28. 8.).



DOPOLEDNÍ PROGRAMY 
Programy pro MŠ až 2. třídu ZŠ probíhají vždy 
od 9 do 12 hodin, programy pro 3. až 5. třídu 
ZŠ od 9 do 12.30 hodin. Programy pro MŠ jsou 
připraveny pro děti od 5 let.
cena: 90 Kč/žák

CELODENNÍ PROGRAMY 
Celodenní programy jsou určeny pro 3. až  
9. ročník ZŠ i SŠ a probíhají od 9 do 14–15 hodin 
(ukončení dle domluvy). Navíc nabízíme mož-
nost využití indiánského teepee s ohništěm 
k opečení špekáčků.
cena: 120 Kč/žák

Většina  výukových  programů  na  Jezírku 
probíhá 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, 
v případě celodenních programů také oběd. 

V budově Jezírka je program zpestřen unikát-
ními výukovými a herními prvky.

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 naleznete 
na www.lipka.cz/EVP.

legenda k použitým ikonám

celý program se koná v terénu

program obsahuje pozorování 
živočichů
program obsahuje praktické 
zpracování produktů zahrady 
či potravin

pedagog získá další materiály 
k využití ve vlastní výuce

zmizet z očí  
MŠ (od 5 let), 1. ročník ZŠ
Víte, jak se dovedou v přírodě zvířata chránit 
pomocí svého zbarvení? Prozkoumejte barvy 
některých živočichů i pestrý svět rostlin.

večerníček na výletě   
MŠ (od 5 let), 1. ročník ZŠ
Program zavede děti mezi známé 
postavičky z večerníčků. Přiblíží jim, jak 
vypadají jejich skuteční představitelé 
v přírodě a prostředí, kde žijí. Součástí pro-
gramu je prolézání modelem mraveniště. 

dřevěný Svět  ( ) 
MŠ (od 5 let), 1.–2. ročník ZŠ 

 listopad–březen
Larva brouka tesaříka provede děti od kořene 
až po korunu stromu a seznámí je se životem 
stromů a jejich využitím. Děti si na kachlových 
kamnech také upečou bramborové placky.

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Jezírko
č. p. 97, Brno-Soběšice 644 00 jezírko

t: 545 228 567  e: jezirko@lipka.cz  kontaktní oSoba: Světla Froncová
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kdo bydlí v leSe? 
MŠ (od 5 let), 1.–2. ročník ZŠ
Jaká zvířata můžeme potkat v lese? Vydejme 
se za nimi na výlet společně se strakapoudem! 
Zaposloucháme se do jejich hlasů, poznáme 
jejich obydlí a budeme hledat stopy odhalu-
jící jejich přítomnost. Součástí programu je 
návštěva výukového prvku noční les.

mravencovo deSatero ( ) 
MŠ (od 5 let), 1.–2. ročník ZŠ
K čemu má mravenec tykadla? Kam vedou 
mravenčí silnice? Poznejte život mravenců, 
seznamte se s jejich pomocníky i nepřáteli 
a také s prostředím, ve kterém žijí. Součástí 
programu je prolézání modelem mraveniště.

návštěva ve včelím úle  
MŠ (od 5 let), 1.–2. ročník ZŠ  duben–září
Pojďte s námi na dobrodružnou výpravu do 
světa včel! Děti si vyzkouší různá včelí řemes-
la, ochutnají včelí produkty a u proskleného 
včelího úlu pozorují život včely.

vodník jezerníček  
vypravuje
MŠ (od 5 let), 1.–2. ročník ZŠ  duben–září
Vodník Jezerníček představí dětem své kama-
rády z jezírka. Děti pozorují drobné vodní 
živočichy a poznávají jejich život.  Ochutnají 
různé druhy vod a odnesou si vlastní výrobek.

 Programy pracoviště Jezírko objednávejte na t: 545 228 567 (MŠ od 27. 8., ZŠ a SŠ od 28. 8.).



leS všemi SmySly  
1.–2. ročník ZŠ  duben–září
Prožitkový program, ve kterém žáci pomocí 
smyslů poznávají, jaký může být les. Z bylin, 
které nasbírají během programu, si uvaří 
bylinkový čaj. Za teplého počasí čeká žáky 
procházka po hmatové stezce.
Vytvoření programu bylo spolufinancováno 
ESF a státním rozpočtem ČR.

v zimním kožichu 
2.–5. ročník ZŠ  listopad–březen
Program je zaměřen na poznávání zimní příro-
dy. Žáci si vytvářejí vlastní zimní příběh a učí 
se stopovat. Součástí programu je návštěva 
výukového prvku noční les.

Sojčí lumpárny 
3.–4. ročník ZŠ  září–březen
Jak se ptačí svět přizpůsobuje drsným zimním 
podmínkám? Jak souvisejí krásná jablka s hníz-
děním sýkorek? Žáci se formou her dozvídají 
zajímavosti z ptačího světa a vyrobí si dřevěné 
ptačí krmítko.

co Skrývá leS  
3.–5. ročník ZŠ  březen–říjen
Pestrý program zaměřený na poznávání lesa 
různými způsoby včetně zapojení smyslů. Žáci 
zkoumají konkrétní strom od kořenů až po 
korunu a vytvoří si jeho portrét.

barvy země 
3.–5. ročník ZŠ  březen–říjen
Kolik barev má země? Může být červená 
i modrá? Hrubá, kamenitá i jemná? Kdo splétá 
chodbičky ve světě pod našima nohama? 
Uvidíte, že půda není jen pro krtky.

SpolečenStvo ( )  
průSvitných křídel
3.–6. ročník ZŠ
Vypravte se s námi do světa včel a mraven-
ců! Proniknete do tajemství jejich dokonalé 
organizace a dělby práce, ochutnáte včelí 
produkty a prolezete si model mraveniště. 
V sezóně vás čeká pozorování života včel 
v proskleném úle.

vodní královStví leSa ( )  
3.–6. ročník ZŠ
Program je zaměřený na význam vody v kraji-
ně a její důležitost pro různé organizmy. Jeho 
součástí je stopování potůčku a průzkum 
vodou ovlivněných stanovišť, podle ročního 
období také lovení vodních živočichů, nebo 
modelování vodního toku.

na kameni kámen 
4.–6. ročník ZŠ
Žáci se seznámí s některými druhy hornin 
využívanými člověkem a dramatickou formou 
ztvární jejich vznik v souvislosti s vývojem života 
na Zemi. Některé horniny přímo v terénu pro-
zkoumají, nebo se zabývají obnovitelností zdrojů.
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potravní vztahy  ( ) 
a fotoSyntéza
4.–6. ročník ZŠ
Kdo je to rozkladač? Odkud čerpá živá příroda 
energii? Žáci prozkoumají potravní vztahy mezi 
organismy a dramatickou formou ztvární foto-
syntézu. Od jara do podzimu také pozorují 
půdní rozkladače přímo v terénu.

vrabčákovy ptákoviny 
5.–7. ročník ZŠ
Děti prozkoumají tajuplný svět ptáků. Zjistí, 
čím se mezi sebou ptáci liší a co je ohrožuje. 
Vyrobí si ptačí budku.

leS a klima 
7.–9.ročník ZŠ, SŠ
Jakou cenu má les? V průběhu programu žáci 
komplexně nahlížejí na funkce lesa, seznamují 
se s uhlíkovým cyklem a porovnávají ekono-
mická a environmentální hlediska ochrany 
přírody. Zahrají si simulační hru Zábavní 
centrum, nebo les?

novinka
organiSmuS jménem voda 
7.–9.ročník ZŠ  březen–říjen
Proč je dnes vody moc nebo málo? Při hrách 
a aktivitách žáci přemýšlí o koloběhu vody 
i příčinách a dopadech jeho narušení. Díky 

 Programy pracoviště Jezírko objednávejte na t: 545 228 567 (MŠ od 27. 8., ZŠ a SŠ od 28. 8.).



funkčnímu modelu říčních koryt se seznámí 
s dopady regulace říčních toků na krajinu 
a s možnostmi využívání energie vody.

Svět pod nohama   
8.–9. ročník ZŠ, SŠ  březen–říjen
Je půda obnovitelný, nebo neobnovitelný 
zdroj? Je živá? Jak dlouho vzniká a co ji může 
ohrozit? Žáci se vydají na neobvyklou výpravu 
do světa půdy a prozkoumají některé půdní 
typy přímo v terénu.

terénní programy 
Žákům základních škol nabízíme možnost 
účastnit se terénních programů realizova-
ných v plné délce mimo budovu Jezírka. 
Programy jsou zaměřeny na terénní výuku 
a pozorování přírodních procesů přímo 
v lese, a to za každého počasí.
S sebou na terénní program je třeba mít

dobré terénní oblečení a turistické boty 
(nejlépe nepromokavé pohorky), náhradní 
ponožky, pláštěnku, svačinu a pití na celé 
dopoledne. Vybavení je možné konzulto-
vat s pedagogy Jezírka.

jak roSte leS   
3.–5. ročník ZŠ  březen–říjen
Jedinečná šance prožít a poznat celý dlouhý 
život stromu od semínka až po mrtvý tlející 
strom. Žáci se přímo v lese seznámí s faktory 
působícími na stromy a les během jeho růstu.
Vytvoření programu bylo spolufinancováno 
ESF a státním rozpočtem ČR.

jaro v leSe  
3.–6. ročník ZŠ  březen–říjen
Poznejte s námi probouzející se přírodu. Žáci 
se seznámí s jarními bylinami a rozmnožova-
cími strategiemi živočichů. Vyzkoušejí si práci 
s dalekohledem.

terénní programy  
k leSní naučné Stezce
Mateřským a základním školám nabízíme 
terénní výukové programy, které využívají 
stanoviště a herní prvky Lesní naučné 
stezky a jsou doplněny aktivitami na ně

navazujícími. V plné délce probíhají mimo 
budovu Jezírka, proto je třeba mít s sebou 
dobré terénní oblečení a obutí, pláštěn-
ku, svačinu a pití na celé dopoledne. Na 
výběr je lektorovaná, nebo samoobslužná 
varianta (bez účasti pedagogů Jezírka). 
K samoobslužné variantě vám v předsti-
hu zašleme metodiku a před programem 
zapůjčíme pomůcky.
cena SamoobSlužného programu: 
40 Kč/žák
cena lektorovaného programu: 
90 Kč/žák

leSní naučná Stezka   
MŠ (od 5 let)  březen–říjen
Děti se mohou vydat po stopách lesních 
zvířat, seznámit se s broukem kůrovcem 
a jeho rodinou, dozvědět se, proč mají někteří 
motýli na křídlech oči, zahrát si na dendrofon 
a vyzkoušet, jakou sílu má voda. 

leSní naučná Stezka   
1.–5. ročník ZŠ  březen–říjen
Žáci mohou rozehrát dřevěný nástroj dendro-
fon, vydat se po stopách lesních zvířat a odhalit 
příběhy v nich ukryté. Mohou si vyzkoušet, co 
obnáší práce geologa a jakou sílu má voda, 
nahlédnout do života brouka lýkožrouta 
a vystopovat zmizelé obyvatele lesa. 
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dopolední programy
Dopolední programy probíhají od 9 do 12.30 
hodin.
cena: 70 Kč/žák

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 naleznete 
na www.lipka.cz/EVP.

legenda k použitým ikonám

program se koná v terénu

program obsahuje pozorování 
živočichů

pedagog získá další materiály 
k využití ve vlastní výuce

zvířata, která změnila Svět 
4.–6. ročník ZŠ
Nejen králové a vynálezy se podíleli na 
utváření dějin. Svou roli měli i nenápadní 
živočichové. Budeme o nich přemýšlet jako 
o stavitelích, cestovatelích, nosičích, pope-
lářích, dělnících či pacientech. Z programu si 
odnesete zpracovaný námět na projektovou 
výuku či tematický den.

něco je ve vzduchu
7.–9. ročník ZŠ
S průzkumem neviditelného vzdušného koktej-
lu začneme v domácnostech, kde ho ovlivňuje 
náš životní styl i vybavení bytu. Zbavíme se 
škodlivin větráním? V rolích zástupců vlád růz-
ných států budeme řešit problematiku prachu, 
oxidů dusíku, přízemního ozónu i dalších látek.

kdo je za vodou? 
8.–9. ročník ZŠ, SŠ
V jednom tričku bereme tisíce litrů vody 
z Uzbekistánu, v jedné růži stovky litrů 
z Keni. Je voda jen nedostatkové zboží nebo 
lidské právo? Kdo má vody dostatek a kdo 
musí vystačit s málem? Je možné dostat se 
z chudoby bez vody?
Autorem programu je NaZemi.

šaty dělají člověka… 
8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Většina našeho oblečení je z bavlny. Jaké jsou 
pracovní podmínky v textilním průmyslu ve 
světe? Jaké jsou příčiny a souvislosti mnohdy 
přehnaně nízkých cen oblečení v globalizo-
vaném světě? Program reaguje na kampaň 
Ušili to na nás.
Autorem programu je NaZemi.

 kamenná
t: 543 420 825, 602 684 393 e: katerina.mrazkova@lipka.cz  kontaktní oSoba: Kateřina Mrázková

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Kamenná
Kamenná 20, 639 00 Brno



 Programy pracoviště Kamenná objednávejte na t: 543 420 825, 602 684 393 (od 28. 8.).

když Se řekne SeX
8.–9. ročník ZŠ
Sex a sexualita jsou běžnou součástí našich 
životů. Ale viděli jste někdy menstruační 
houbu? Mohli jste si sáhnout na cervikální 
klobouček? Program poskytuje vhled do 
problematiky menstruace a antikoncepce 
a doplňuje ho o environmentální rozměr.

novinka
dr. zdědil a pan zdražil
8.–9. ročník ZŠ
Otestujte svoji finanční gramotnost v simu-
lační hře. Konečně vám přišla vaše první 
kreditní karta. Zrovna včera jste podepsali 
výhodnou půjčku s 5% úrokem a za měsíc 
letíte na dovolenou na splátky. Zvládnete se 
nedostat do dluhové pasti a ohlídat všechny 
svoje výdaje?

100 lidí, 100 chutí
SŠ
Opravdu si jídlo vybíráme jenom podle chuti? 
Co vede lidi k veganství, vitariánství nebo 
freeganství? Program představuje specifické 
stravovací návyky současné populace a nabízí 
příklady environmentálně příznivého stra-
vování.
Tvorba programu byla podpořena ESF a stát-
ním rozpočtem ČR.

máme na zemi? aneb 
kolonizátoři vzdálených Světů
SŠ
Nedostatek jídla, časté povodně, znečištěný 
vzduch a desítky kilometrů neobydlené krajiny. 
Dokážete tyto drsné podmínky využít ve váš 
prospěch a osídlit takovou krajinu? Vyzkoušej-
te si, co všechno pro nás zajišťují ekosystémy 
a jak obtížné může být jejich služby nahradit.
Tvorba programu byla podpořena ESF a stát-
ním rozpočtem ČR.

mobil – co nevyčteme z diSpleje
SŠ
Kolik milionů nepoužívaných mobilů leží v našich 

šuplících? A jak souvisí např. s konfliktem 
v Demokratické republice Kongo? Program 
odkrývá environmentální, sociální i ekonomic-
ké problémy spojené s výrobou, spotřebou 
a likvidací elektroniky, kterou denně používáme.
Tvorba programu byla podpořena ESF a stát-
ním rozpočtem ČR.

nenechte Se zaStavě(i)t!
3.–4. ročník SŠ
Co dělat v případě, když se občanům ve veřej-
ném prostoru něco nelíbí? Jak prosadit návrhy 
na zlepšení? Program spjatý s problematikou 
staveb hypermarketů umožní žákům vyzkoušet 
občanská práva „nanečisto“. Formou hry si 
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osvojí, jak zpopularizovat danou kauzu nebo 
co obnáší správní řízení.
Tvorba programu byla podpořena ESF a stát-
ním rozpočtem ČR.

terénní programy 
Terénní programy probíhají mimo pracovi-
ště Kamenná v přírodovědně a historicky 
zajímavých lokalitách. Žáci by si s sebou 
měli vzít vhodný oděv a obuv do terénu, 
pláštěnku a svačinu. Programy jsou reali-
zovatelné za každého počasí.
cena: 70 Kč/žák

špilberk známý i neznámý 
6.–9. třída ZŠ
Využijte tento program jako 
doplnění školního výletu! Žáci se 
s pomocí historických map a starých fotografií 
vydají na cestu do historie hradu Špilberku, 
hradního kopce a celého Brna a odhalují 
změny i environmentální problémy, kterým 
museli Brňané v minulosti čelit.

reportéři v kamence 
6.–9. ročník ZŠ
Hledáte inspiraci pro regionální výuku v místě 
vaší školy? Program nabízí metody přenosi-
telné do jakéhokoli území. Žáci se s mapou, 

GPS přístroji a QR kódy vydávají jako reportéři 
na cestu do neznámého prostředí, zpracují 
reportáž a vyzkouší si základy zpracování 
fotografií.

výukové programy 
v otevřené zahradě
Programy probíhají v prostorách Otevře-
né zahrady Nadace Partnerství (Údolní 
33, Brno). Více informací najdete na 
www.otevrenazahrada.cz. Programy 
jsou realizovatelné za každého počasí, 
žákům je k dispozici zastřešená outdoor-
ová učebna. Žáci by si s sebou měli vzít 
vhodný oděv a obuv do terénu, pláštěnku 
a svačinu.

cena:
2,5hodinový program 75 Kč/žák
3,5 hodinový program 95 Kč/žák

Výukové programy v Otevřené zahradě 
vznikly ve spolupráci s Nadací Partnerství, 
jsou finančně podpořeny ESF a státním 
rozpočtem ČR.

vodní Svět  
4.–6. ročník ZŠ
Pojďte s námi prozkoumat vodní prostředí! 
Kde všude můžeme vodu nalézt? A co v ní 
žije? Společně se podíváme na řeky a jejich 
význam v krajině a ponoříme se do světa sto-
jaté vody. V programu jsou využity principy 
badatelsky orientovaného učení.
doba trvání: 2,5 hod.

odpadkový koš vypravuje  
4.–6. ročník ZŠ
Co všechno o nás může prozradit náš odpad-
kový koš? Výukový program se zaměřuje 
na třídění a recyklaci odpadů z domácností 
a bytů. Ukážeme si, jak my sami můžeme 
odpadky ještě využít, a nebudou chybět 
praktické ukázky výrobků ze zdánlivého 
odpadu.
doba trvání: 2,5 hod.

S větrem o závod  
6.–9. ročník ZŠ
Jak můžeme využívat vítr? Žáci obdrží 
výzvu k výstavbě větrné elektrárny, složí její 
model a pokusí se vlastními silami vytvořit 
co nejsilnější proudění vzduchu. V závěru 
programu diskutují o využití větrné energe-
tiky a umísťují svoje elektrárny na vhodná 
místa v mapě.
doba trvání: 2,5 hod.

 Programy pracoviště Kamenná objednávejte na t: 543 420 825, 602 684 393 (od 28. 8.).



 Programy pracoviště Kamenná objednávejte na t: 543 420 825, 602 684 393 (od 28. 8.).

energie ze Slunce  
7.–9. ročník ZŠ
Slunce se zdá být snadno dostupným zdrojem 
energie. Vystačí s ní naše domácnost? Žáci 
se přenesou do role podnikatelů a s využitím 
interaktivních prvků zahrady i vlastních svalů 
prověří možnosti fotovoltaiky, solárních kolek-
torů a vodních i větrných elektráren.
doba trvání: 3,5 hod.

tajemStví ukryté v zemi  
7.–9. ročník ZŠ
Půda a horniny představují ohromný archív 
ukrývající informace o celé historii planety 
Země. Pochopíme-li jejich vznik a vývoj, nau-
číme se v tomto archívu číst a odhalovat jeho 
tajemství. Žáci řeší otázky spojené s různými 
geologickými obdobími a luští kód k tajemné 
truhle ukryté přímo v zahradě.
doba trvání: 3,5 hod., zkrácená varianta 
2,5 hod.

projektové dny 
v otevřené zahradě
Pracoviště Kamenná nabízí výukový program 
formou projektového dne až pro 60 žáků. 
Projektové dny probíhají od 9 do 13 hodin.
cena: 95 Kč/žák

energie  
7.–9. ročník ZŠ
Žáci si v rolích podnikatelů ověří, zda je možné 
zapojit běžnou českou domácnost pouze na 
alternativní zdroje energie. Pokusí se vytvořit 
ostrovní systém s fotovoltaickými panely, solá-
rními kolektory a větrnou či vodní elektrárnou. 
Své výsledky prezentují na konferenci.
doba trvání: 4 hod.

výukové programy
do škol
Nemáte možnost přijet s žáky na výukový 
program k nám? Tak my přijedeme za vámi! 
Nově jsme zařadili do nabídky výukový pro-
gram propojující environmentální výchovu, 
globální rozvojové vzdělávání a anglický jazyk.
cena: 50 Kč/žák za 90minutový pro-
gram (pro mimobrněnské školy bude 
připočteno cestovné lektora)

novinka
mobile phone – gr8 gadget 4u
SŠ, jazyková úroveň A2–B1
Zlato, stříbro, platina, cín, koltan, ale i slzy, 
strach a nejistota. To všechno v sobě ukrývá 
mobilní telefon. Pojďte nahlédnout pod jeho 
kryt a zjistit něco víc o životech lidí, kteří 
mobilní telefon vyrábí.
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