
ROZMARÝNEK: T: 602 694 494, E: lucie.vladova@lipka.cz, kontaktní osoba: Lucie Vladová
RYCHTA: T: 517 385 429, E: jitka.vagnerova@lipka.cz, kontaktní osoba: Jitka Vágnerová
JEZÍRKO: T: 545 228 567, E: jezirko@lipka.cz, kontaktní osoba: Ingrid Boučková

Pobytové výukové programy můžete objednávat telefonicky nebo
 pomocí e-mailu na jednotlivých pracovištích kdykoli během roku.

Na dalších stránkách naleznete tabulkový přehled všech pobytových 
výukových programů, které nabízí Lipka vašim školám. 

Dále si můžete prolistovat brožuru s podrobnějšími informacemi 
o programech a jejich anotacemi. 

pobytové 
2015–2016

ekologické výukové 
programy lipky

legenda k použitým ikonám

součástí programu je terénní výuka

program obsahuje pozorování živočichů

program obsahuje praktické zpracování produktů zahrady či potravin



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

FeRda v pŘÍRodĚ Rozmarýnek • •
  

duben–říjen

kdo neSpÍ, neZaSpÍ Jezírko • • • •
 

listopad–březen

od maRtina do tŘÍ kRálŮ Jezírko • • • •
 

listopad–prosinec

FeRda v ZimĚ Rozmarýnek • •
  

listopad–březen

oZdRavné pobyty 
podpoRované Ze StátnÍho 
Fondu životnÍho pRoStŘedÍ 

Rozmarýnek • • • • • • •

  

Co Se dĚJe v leSe  Jezírko • • •
 

březen–říjen

plavba kapitána ZdRavSona Rozmarýnek • • •
 

ŘemeSla Rozmarýnek • • • •
 

 

voda – pRamen života Jezírko • • • •
 

duben–září

živly naživo Rychta • • •
 

listopad–březen

ZimnÍ pŘÍRodou Rychta • • • •
 

listopad–březen

modulový kuRZ Rychta • • • • • • •

oheŇ, voda, vÍtR Jezírko • • říjen–březen

RepoRtéŘi pŘÍRody 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

pŘÍRoda naoStRo Rychta • • • • •
 

ve vegetační 
sezóně

ČlovĚk vS. divoČina Rychta • • • ve vegetační 
sezóně

týden pRo udRžitelný život Rychta • • • listopad–březen

ZemĚpiS – bRána do kRaJiny Rychta • • •

kauZa oStRov – 
adaptaČnÍ kuRZ

Rychta • 1. roč.

anotaCe k ekologiCkým výukovým pRogRamŮm lipky
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pobytové 2015–2016
ekologické výukové programy lipky

Víte, že maková zrnka nejsou kulatá?
Mají tvar fazolky a jsou krásně strukturovaná.



Milí pedagogové,
na následujících stránkách naleznete nabídku pobytových ekologických 
výukových programů, které připravují pracoviště Lipky Rozmarýnek, 
Rychta a Jezírko.

Naší snahou je obohatit výuku 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 
a užitečné chvíle na Lipce.

Hana Korvasová za celou Lipku

Tyto programy můžete objednávat telefonicky
nebo pomocí e-mailu na jednotlivých 
pracovištích v průběhu celého roku.

o pobytových programech obecně platí:
   programy probíhají v areálech pracovišť Rychta a Je-
zírko, pracoviště Rozmarýnek je pořádá ve vybraných 
smluvních ubytovacích zařízeních vhodných pro školy 
v přírodě

   objednávky přijímáme na každém pracovišti telefonic-
ky i pomocí e-mailu

   po objednání uzavřeme se školou smlouvu o realizaci 
pobytového ekologického výukového programu

   před pobytovým programem zašleme škole podrobné 
informace o pobytu a o vybavení, které s sebou budou 
žáci potřebovat

   pobytové výukové programy lze objednávat až na dva 
roky dopředu

Školám nabízíme sestavení smluv o dlouhodobé spolupráci, ve kterých 
potvrzujeme vybrané termíny pobytových výukových programů na 
3–5 let dopředu.



více o programech
Zajímá-li vás podrobnější struktura programů, na webových strán-
kách Lipky najdete rozšířené anotace. Zde se dozvíte, jaké cíle 
naplňuje program v rámci RVP, jaký je jeho environmentální rozměr, 
a upřesníte si specifické požadavky na účastníky. Uvedené metody 
a formy práce používané v programu vám také mohou pomoci 
s výběrem a začleněním programu do vaší výuky.

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

Lipka realizuje také jednodenní programy!
Jejich přehled najdete na www.lipka.cz/jednodenni-evp.

legenda k použitým ikonám

součástí programu je terénní výuka

program obsahuje pozorování živočichů

program obsahuje praktické zpracování produktů zahrady či potravin



Pracoviště Rozmarýnek zajišťuje školy v pří-
rodě s environmentálním programem, které 
se konají ve smluvních ubytovacích zařízeních 
a jejich okolí. Učitelé žáků mohou doplnit 
pobyt školním učivem nebo odpočinkovými 
aktivitami. Vyhrazený čas mají obvykle v úterý 
a ve čtvrtek odpoledne a dobu po večeřích.
Jedním z hlavních principů našich pobytů je 
zajistit škole dostatek kvalitního vzdělávacího 
programu tak, aby měl učitel prostor trávit se 
svými žáky neformální čas.

Program pobytů je propracovaným celkem 
a jednotlivé aktivity jsou zasazeny do motivač-
ního rámce. Před vlastní školou v přírodě žáci 
obdrží uvítací dopis. Na závěr školy v přírodě 
dostane každý žák společnou fotografii, na 
webu je pak ke stažení kompletní fotogalerie.

Kapacita základen je až 95 žáků a 8 učitelů. 
Ve stejném termínu tak může jet na školu 

v přírodě více tříd jedné školy. Pro různé 
ročníky může být připraven odlišný program.
Školám za poplatek nabízíme zajištění služby 
zdravotníka, noční dozory nebo odvoz zava-
zadel žáků od školy a zpět v případech, kdy 
žáci cestují hromadnou dopravou. Pro volný 
čas žáků nabízíme zdarma zapůjčení spor-
tovních potřeb, deskových her, koloběžek 
nebo sněžnic.

Cena 5denního pobytu je celkem 1 950 Kč/žák 
(pobyt Ferda v přírodě) nebo 2 100 Kč/žák 
(ostatní pobyty). V ceně běžné školy v příro-
dě je zahrnuto ubytování, strava a program 
vedený pedagogy Lipky, včetně celodenního 
výletu.
Z uvedených cen poskytujeme slevu 5 % na 
všechny školy v přírodě konané v termínech 
od října do března. V tomto období můžete 
využít i zkrácené 4denní pobyty.

Pedagogický doprovod nehradí cenu programu. 
Při počtu od 15 žáků má 1 člen pedagogického 
doprovodu školy pobyt zcela zdarma, od 25 
žáků 2 členové, od 50 žáků 3 členové a od 75 
žáků mají 4 členové doprovodu pobyt zdarma.

Podrobné informace k programům a rozpis 
cen najdete na www.lipka.cz/rozmarynek.

rozmarýnek  organizuje  školy 
v přírodě na těchto vybraných 
základnách

chalupa na bělici
Základna je určená pro školy v přírodě od 
20 do 45 žáků.
Nachází se na Vysočině, 10 km od Humpolce. 
V dostupném okolí základny jsou lesy a louky, 
zřícenina tvrze Proseč, smírčí kříže, řeka Sáza-
va s chráněným územím Stvořidla, rybníky, 
naučná stezka nebo školní zemědělský statek.

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

t: 602 694 494 e: lucie.vladova@lipka.cz kontaktní osoba: Lucie Vladová



Žáci jsou ubytováni v pokojích po 6–10, na 
postelích ve vlastních spacácích. WC a sprcha 
je společná pro více pokojů. Pro výuku využí-
váme tři učebny a klubovny, v areálu jsou pak 
dvě hřiště, táborový kruh, stůl na stolní tenis, 
malé arboretum nebo rozhledna.

domašov nad bystřicí
Základna je určená pro školy v přírodě od 
35 do 50 žáků.
Nachází se v přírodním parku Údolí Bystřice, 
malebném údolí v Oderských vrších, 30 km od 
Olomouce. V okolí jsou rozlehlé lesy, pstruží 
líheň, přírodní památka Kamenné proudy, 
naučná stezka, ekofarma nebo pramen 
minerálky Ondrášovka.
Žáci jsou ubytováni v pokojích po 6–10, na 
postelích ve vlastních spacácích. Pokoje mají 
vlastní WC a sprchu. Pro výuku využíváme čtyři 
učebny, v areálu jsou pak dvě hřiště, táborový 
kruh nebo říčka ke koupání.

podmitrov
Základna je určená pro školy v přírodě od 
60 do 95 žáků.
Nachází se v zařízlém údolí řeky Bobrůvky 
na Křižanovské vrchovině, 25 km od Tišnova. 
V dostupném okolí základny jsou rozlehlé 
lesy, louky a pole, zřícenina hradu Mitrov 
nebo ekofarma.
Žáci jsou ubytováni v pokojích po 3–7, na 
postelích v peřinách. WC a sprcha je na 
pokojích nebo společná na patře. Pro výuku 
využíváme šest učeben, v areálu je pak hřiště, 
táborový kruh, minizoo (skot, ovce, drůbež, 
koně), říčka ke koupání nebo malý bazén 
a v zimě také kluziště.

Ferda v přírodě   
1.–2. ročník ZŠ  duben–říjen
Žáci putují s Ferdou Mravencem a jeho 
kamarády přírodou a hravou formou pozná-
vají její jednotlivé složky (Ferda na návštěvě 
u vody, na louce, v lese, v bylinkové lékár-

ně). Většina aktivit probíhá v terénu v okolí 
základny, pro případ nepříznivého počasí jsou 
připraveny interiérové varianty programu. 
Žáci si vyzkouší odlov vodních a půdních 
živočichů, umíchají a uvaří léčivé masti a čaje 
nebo překonají strach z hmyzu a osahají si 
pakobylky. V průběhu týdne si žáci doplňují 
Ferdův zápisník. Lze objednat kratší i delší 
variantu tohoto pobytu. Běžný rozsah výuky 
je 23 vyučovacích hodin.

je
zí
rk

o
ro

zm
ar

ýn
ek

ry
ch

ta



Ferda v zimě   
2.–3. ročník ZŠ  listopad–březen
Copak dělají naši kamarádi Ferda Mravenec 
a Brouk Pytlík za krátkých zimních dnů? Při-
dejme se k nim! V teplém mraveništi uvaříme 
čaje, upečeme zdravé dortíky na Beruščinu 
oslavu a vyrobíme narozeninový dárek. Nebo-
jíme se ani vyjít ven z mraveniště prozkoumat 
zimní les a poznat jeho obyvatele. Kdo z živo-
čichů je zimní spáč a koho můžeme podle stop 
vypátrat i v zimě? Lze rozeznat druhy stromů, 
i když jim opadalo všechno listí? Do lesa se 
s Ferdou vypravíme také večer a zaposlou-
cháme se do zvuků noční přírody. Při dostatku 
sněhu si vyzkoušíme i chůzi na sněžnicích. Před 
Vánocemi, resp. Velikonocemi si místo naroze-
nin Berušky připomeneme vánoční nebo ve-
likonoční příběh a původ těchto svátků, upe-
čeme vánočku nebo velikonoční jidáše. Lze 
objednat kratší i delší variantu tohoto pobytu. 
Běžný rozsah výuky je 27 vyučovacích hodin.

plavba kapitána  
zdravsona
3.–5. ročník ZŠ
Žáci se stávají odvážnými námořníky, kteří na 
lodi kapitána Zdravsona vyplouvají na dalekou 
plavbu za poznáním, jak zajistit zdraví i lidem 
ve své zemi. Hledají klíče od dřevěné truhly 
a na jednotlivých ostrovech získávají šifry. 
Zjišťují obsah cukru v různých druzích nápo-

jů, objevují, kolik sacharidů, masa či zeleniny 
by měla obsahovat jejich strava, a připravují 
si vlastní svačinu. Zjišťují také, jak těžké je 
odmítnout nabízenou cigaretu. O všech 
poznatcích si vedou zápisy v lodním deníku. 
Podle počasí zkouší různé sportovní aktivity, 
jako např. jízdu na koloběžkách nebo chůzi na 
sněžnicích. Pobyt vrcholí velkou hostinou ve 
zdravém stylu, kterou si žáci sami připraví. Lze 
objednat kratší i delší variantu tohoto pobytu. 
Běžný rozsah výuky je 27 vyučovacích hodin.

řemesla 
3.–6. ročník ZŠ
V průběhu týdne mají žáci možnost vyzkou-
šet čtyři řemesla z široké nabídky tvořivých 
aktivit (barvení látek, práce se lnem a vlnou, 
pletení z proutí, drátování, výroba mastí, 
vazba deníku, výroba papíru, výroba stolní 
hry, píšťalky, výroba tvarohu či másla, pečení 
chleba, výroba ptačí budky nebo hmyzího 
hotelu aj.) Celým týdnem žáky provede moti-
vace z období před sto lety. Divadelní scénka 

 Programy pracoviště Rozmarýnek objednávejte na t: 602 694 494. 



v dobových kostýmech, sehraná lektory Lipky, 
prozradí každý den žákům nápovědu k dopl-
nění neúplného rodokmenu a k rukodělnému 
tvoření, které bude ten den následovat. Žáci 
si vyplňují své zápisníky řemesel a kromě tvo-
ření absolvují i doprovodný environmentální 
program a celodenní výlet. Lze objednat 
kratší i delší variantu tohoto pobytu. Běžný 
rozsah výuky je 27 vyučovacích hodin.

reportéři přírody   
5.–7. ročník ZŠ
Ojedinělý pobyt kombinující velmi oblíbené 
natáčení na kameru s průzkumem životního 
prostředí. Žáci se učí ovládat kameru, klást 
otázky, poskytovat rozhovory a pohybovat 
se před kamerou. Sami potom ve skupině 
natáčejí krátkou reportáž, kterou v pátek 
slavnostně promítnou ostatním skupinám. 
V průběhu týdne provádí průzkum lesa, 
zjišťují lesnatost a určují půdní bezobratlé, 
odloví vodní živočichy a hledají bioindiká-
tory nebo provádí jednoduché chemické 
testy vody. Prozkoumají také ubytovnu 
z hlediska jejího ekologického provozu. Na 
výletě zjišťují, jak se v terénu značí chráněná 
území a proč je vlastně chráníme. Všechny 
poznatky si zaznamenávají do zápisníku 
reportéra. Lze objednat kratší i delší variantu 
tohoto pobytu. Běžný rozsah výuky je 32 
vyučovacích hodin.

ozdravné pobyty    
podporované ze státního Fondu 
životního prostředí
MŠ, 1.–9. ročník ZŠ
Pomáháme školám získat dotaci až 350 
Kč/žák/den na uspořádání tzv. ozdravných 
pobytů. O dotaci na tyto 6- až 12denní 
školy v přírodě se může zajímat škola ležící 
ve znečištěné oblasti (většina měst a některé 
vesnice v nížinách). Pobyt se musí usku-
tečnit v období listopad–březen (v topné 
sezóně) a musí obsahovat environmentální 

program. Tento program školám zajistíme 
a pomůžeme jim také napsat celou žádost 
o dotaci. Doplatek žáka na takový 6denní 
pobyt může být např. 1 200 Kč (v ceně uby-
tování, strava, program i doprava vlastním 
autobusem). Ostatním školám, které dotaci 
čerpat nemohou, můžeme za poplatek zajis-
tit environmentální program sestavený dle 
přání učitele jako doplněk programu např. na 
školním výletu, zimní škole v přírodě nebo 
lyžařském kurzu. Více podrobností žádejte 
na e-mailu martin.srom@lipka.cz.
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Pobytové programy na Rychtě jsou kvalitní 
alternativou škol v přírodě. Žáci během nich 
rozvíjí své znalosti zejména v biologii, geogra-
fii, ekologii a environmentalistice, občanské 
výchově i historii. Program je koncipován 
jako projektový. Na výukové bloky navazuje 
výzkum, jehož výsledky žáci prezentují a obha-
jují před spolužáky. V rámci projektu se žáci učí 
postupovat dle výzkumných metod a využívají 
odbornou literaturu, výpočetní techniku a roz-
manité přírodovědné pomůcky. Programy 
navazují na RVP, vytváří mezipředmětové 
vazby a pomáhají rozvíjet klíčové kompetence 
žáků. Výuka neprobíhá pouze v areálu Rychty, 
ale především ve vybraných lokalitách Morav-
ského krasu a okolí Krásenska, které využíváme 
jako „živou učebnici“.

Optimální délka pobytů je 5 dnů, nabízíme 
však i kratší varianty. Konkrétní program kurzu 
je upraven po dohodě s učitelem.

Žáci jsou ubytovaní ve 2- až 7lůžkových 
pokojích. Celková kapacita budovy je 34 lůžek 
včetně míst pro pedagogy.

Cena 5denního pobytu je celkem 2 120 Kč/žák, 
cena 3denního pobytu 1 180 Kč/žák.
Při počtu od 15 žáků má 1 člen doprovodu 
pobyt zcela ZDARMA. Při počtu od 25 žáků 
mají 2 členové doprovodu pobyt ZDARMA.

Podrobný rozpis jednotlivých kurzů a kon-
krétní informace o cenách naleznete na  
www.lipka.cz/rychta.

příroda naostro  
6.–9. ročník ZŠ, SŠ  ve vegetační sezóně
Týden je zaměřen na praktickou biologii 
a ekologii. Jeho těžištěm je terénní práce 
a praktická pozorování ve vybrané lokalitě, 
výzkumná (badatelská) metoda a projek-
tová výuka – žáci sbírají data, analyzují je, 
interpretují a snaží se jim porozumět. Na 
závěr představují svoji práci na konferenci, 
kde na základě získaných informací navrhují 
možná zlepšení stavu míst nejen z hlediska 
environmentálního, ale i ekonomického 
a sociálního.
Během týdne vás kromě projektové výuky 
čeká terénní exkurze do vybrané lokality 
Moravského krasu, entomologické a hydro-
biologické odlovy, ornitologická pozorování, 
hodnocení kvality přírodního prostředí, 
témata jako sukcese, eroze, znečištění 
vod, územní plánování, ÚSES a další dle 
vaší volby.

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



zimní přírodou  
4.–7. ročník ZŠ  listopad–březen
Vraťte se s námi v čase a podnikněte výpravu 
do doby ledové, období lovců sobů a koní. 
Zkusíme si, jak se pohybovat v přírodě 
i v náročnějších podmínkách a jak těžké je 
zvládnout některé pravěké techniky. Zjistíme, 
co musíme vědět o přírodních procesech 
a zdrojích, abychom přežili. Během výukových 
programů a projektů vypátráme adaptace 
rostlin a živočichů k přečkání zimy. Žáci si 

procvičí praktické přírodovědné dovednosti, 
práci s literaturou i prezentaci výsledků své 
práce před ostatními. Za příznivých sněhových 
podmínek vyrazíme do terénu i na sněžnicích.
Během týdne vás kromě projektové výuky čeká 
používání funkčních replik zbraní a nástrojů 
z doby kamenné, expedice po stopách lovců 
do okolí Rudice i lovecká výprava s rozdělá-
váním ohně.
Tvorba programu byla podpořena ESF a stát-
ním rozpočtem ČR.

živly naživo  
4.–6. ročník ZŠ  listopad–březen
Pobyt je připraven pro zimní období, kdy velká 
část programů probíhá v teple Rychty. Žáci 
se budou během týdne zabývat jednotlivými 
živly – jejich úkolem bude získat zpět sílu, 
kterou živlům sebral zákeřný Chaos. S vodou, 
vzduchem, zemí i ohněm se žáci seznámí 
formou badatelské výuky a rukodělných čin-
ností. Praktickým použitím mezipředmětových 
dovedností porozumí přírodě v širších souvis-
lostech. Přijeďte za námi bádat a pozorovat, 
vyrábět a hrát si.
Během týdne vás kromě badatelské výuky 
a pokusů čeká bourání předsudků a bariér 
při kontaktu s terarijními živočichy, nečekané 
zážitky jako pohyb v terénu na sněžnicích či 
večerní venkovní program, témata jako využití 
bylin, pobytová znamení zvěře, půdní bezob-
ratlí živočichové a další.

týden pro   
udržitelný život
8.–9. ročník ZŠ, SŠ  listopad–březen
Žáci se seznámí se vztahem člověka a životního 
prostředí v širším slova smyslu. Budeme se 
zabývat šetrným zacházením s přírodními zdroji, 
ekologickým stavitelstvím a dalšími aspekty udr-
žitelnosti v praktickém životě. Vrcholem týdne je 
mezipředmětově orientovaný projekt „Ekodům“.
Během týdne vás kromě projektové výuky 
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 Programy pracoviště Rychta objednávejte na t: 517 385 429.

čeká audit ekologického provozu Rychty, 
terénní exkurze do vybrané lokality zamě-
řená na krajinu a zvolená biologická témata, 
veřejné projednávání obchvatu města či 
jiná simulační hra dle vaší volby, průzkum 
stavu životního prostředí České republiky, 
témata jako energeticky úsporná opatření, 
hospodaření s vodou, přírodní zdroje a další 
dle vaší volby.

zeměpis –  
brána do krajiny
8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Na příkladu Drahanské vrchoviny prostuduje-
me geografické vazby i historii vývoje krajiny 
a společnosti. Těžištěm kurzu je terénní a pro-
jektová výuka, při níž žáci postupují výzkum-
nou metodou a využívají přitom současné 
i historické mapové podklady a technologie 
GIS. Program rozvíjí geografické myšlení žáků 
a využívá okolní krajinu jako učebnici.
Během týdne vás kromě projektové výuky 
čeká práce s GPS a terénními GIS, simulační 
hra zaměřená na vyčerpatelnost přírodních 
zdrojů či jiná hra dle vaší volby, terénní 
exkurze do vybrané lokality se zaměřením 
na krajinu a práci s GIS, tvorba vlastních 
mapových vrstev a práce s geografickými 
daty, témata jako vývoj krajiny ve středověku, 
význam vrstevnic na mapě, krajinný transekt 
a další dle vaší volby.



Člověk vs. divoČina
8.–9. ročník ZŠ, SŠ  ve vegetační sezóně
V tomto opravdu terénním programu žáci 
zažijí dobrodružství v „divočině“, kde stráví 
noc. Pomocí různých terénních pomůcek 
a metod porovnají biodiverzitu kulturní 
a přírodě bližší krajiny. Pracují ve skupi-
nách, ve kterých nejen plní zadané úkoly, 
ale svou práci si i plánují, rozdělují a řídí. 
Provedou fytocenologický snímek, bioin-
dikaci vodního prostředí, zjistí druhové bo-
hatství bezobratlých, využijí GPS, vysílačky 
a další přístroje. Program je koncipován 
biologicko-geograficky.
Během týdne vás čeká i aplikace výstupů 
z vlastních průzkumů, závěrečná diskuzní 
simulační hra, témata jako zaniklé vesnice, 
mapování využití krajiny, návrat velkých savců 
do přírody, principy ochrany přírody a další.
Tvorba programu byla podpořena ERDF 
a státním rozpočtem ČR.

kauza ostrov – adaptaČní kurz
1. ročník SŠ
Adaptační a stmelovací 3denní pobytový 
program. Těžištěm je simulační hra, ve které 
se z žáků stávají investigativní žurnalisté. Ti 
postupným pátráním odhalují, kdo stojí za 
machinacemi s pozemky v CHKO. Během 
pobytu vás kromě luštění složitých zápletek 
čeká výprava do Ostrova u Macochy, práce 

s technikou a natáčení vlastí reportáže, rozvoj 
kritického myšlení i kolektivní a skupinové 
aktivity. Celý program pomáhá žákům lépe 
poznat sebe, spolužáky i učitele. 

modulový kurz
4.–9. ročník ZŠ, SŠ
Pobyt je sestaven z nabízených programů dle 
přání učitele. Cena programu je kvůli větší 
náročnosti o 10 % vyšší.

je
zí
rk

o
ro

zm
ar

ýn
ek

ry
ch

ta



Pobytové programy Jezírka navazují na RVP 
a jsou vhodným doplněním výuky v rámci 
různých předmětů. Pobyty můžete celoroč-
ně využít také jako školu v přírodě. Zvláště 
v jarních a podzimních měsících probíhá 
většina programu v terénu. Programy jsou 
připraveny a vedeny kvalifikovanými peda-
gogy s přírodovědným vzděláním. Našimi 
hlavními zásadami jsou především respek-
tující přístup k dětem, zajištění bezpečné 
atmosféry a podpora dobrých vztahů ve 
skupině. Programy jsou přizpůsobeny jed-
notlivým ročníkům.

Délka pobytu je 4 nebo 5 dní, program vedený 
pedagogy Lipky zahrnuje zpravidla 24–27 
vyučovacích hodin. Program je optimální 
realizovat pro 15–32 žáků.
Žáci a učitelé jsou ubytováni v nové ubytovně 
na 2- až 6ůžkových pokojích s celkovou uby-
tovací kapacitou 34 lůžek.

Cena pobytu je celkem 1 600 Kč/žák, nebo 
1 950 Kč/žák dle zvolené varianty.
Při počtu od 15 žáků má 1 člen doprovodu 
pobyt zcela ZDARMA. Při počtu od 25 žáků 
mají 2 členové doprovodu pobyt ZDARMA.

Programu se můžete účastnit během celého 
roku, každé roční období nabízí množství nád-
herných okamžiků v přírodě. Každý pobytový 
program Jezírka navíc obsahuje nejrůznější 
činnosti podporující spolupráci v kolektivu, 
zvláště v podzimních měsících je tedy možné 
pobytové programy Jezírka využít také ke 
stmelení kolektivu třídy.

Podrobné informace  
k jednotlivým programům a ceny  
najdete na www.lipka.cz/jezirko.

kdo nespí, nezaspí   
1.–4. ročník ZŠ  listopad–březen
Jaká jsou tajemství zimního lesa? Která zvířata 
můžeme sledovat, i když je všude sníh a mráz?
Žáci během programu objevují, jaké děje 
probíhají v přírodě v zimě, a učí se správným 
zásadám pobytu člověka v zimní přírodě. Čeká 
je výlet spojený se stopováním zvířat, práce 
se dřevem, rozdělání ohně a vaření na ohni 
a pečení v hliněné peci. Součástí programu 
je také večerní dobrodružné putování lesem 
a objevování tajů noční přírody.

od martina do tří králŮ  
1.–4. ročník ZŠ  listopad–prosinec
Pojďme se společně připravit na Vánoce! 
Během pobytu si žáci vyzkoušejí práci se 
dřevem a ovčí vlnou, uvaří tradiční pokrm, 
připraví pečivo a zažijí radost z vlastnoručně 
vyrobeného dárku. Setkají se s mudrcem 
z dávné doby a společně s ním putují za 
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vánoční hvězdou. V programu jsou zařazeny 
pohybové hry v přírodě, večerní stezka lesem 
a činnosti podporující spolupráci.
Žáci mají možnost se během týdne starat 
o dvě ovce, které Jezírku pro předvánoční 
čas zapůjčuje Lamacentrum Hády.

co se děje v lese  
3.–6. ročník ZŠ  březen–říjen
Žáci nahlédnou do nejrůznějších dějů probíha-
jících v lese, a to přímo v lesním terénu v okolí 
Jezírka. Vyzkoušejí si roli vědců při botanickém 
i zoologickém průzkumu, vyzkoumají, jakou 
úlohu zastávají v lesním ekosystému jeho 
jednotlivé složky, jaké jsou vztahy a vazby 
mezi nimi a co se stane, když dojde k jejich 
narušení. Zjistí, jaké důležité funkce zastávají 
na planetě Zemi lesy.
V programu nechybí pohybové hry v lese 
a drobné aktivity podporující spolupráci 
v kolektivu.

voda – pramen života  
3.–6. ročník ZŠ  duben–září
Kdo je to blešivec, splešťule či pošvatka? 
Žáci získají přehled o měnícím se vodním 
prostředí a prozkoumají působení člověka na 
vodu v krajině. Vydají se po stopách potůčku, 
sami si vyloví a určí živočichy vázané na stojaté 
i tekoucí vody. Stanou se autory vlastního 
příběhu vodního živočicha.
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 Programy pracoviště Jezírko objednávejte na t: 545 228 567.

Na modelu vodního toku určují záplavová úze-
mí, rozlišují mezi přirozeným a regulovaným 
vodním tokem, zabývají se základními otáz-
kami povodňové prevence. Zamýšlejí se také 
nad možnostmi výroby energie pomocí vody 
a prakticky si některé možnosti vyzkoušejí.

oheŇ, voda, vítr 
5.–6. ročník ZŠ  říjen–březen
Kde se bere energie? Můžeme si sluncem zato-
pit v kamnech? Žáci se zaměří na různé zdroje 
energie a možnosti jejich využití. V rámci hry 
se promění v obyvatele modelové vesnice, 
kterou si sami v průběhu programu vytvářejí, 
a rozhodují o jejím hospodaření s energiemi. 
Prakticky si vyzkoušejí některé alternativní 
způsoby získávání energie, například pomocí 
vodního mlýnku nebo modelu větrné turbíny, 
které si sami vyrobí.
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