
23. 2. 2018 – Zahradničení bez školní zahrady 2 – NIG/Tulln
Sami si pěstovat, sázet, pečovat a sklízet jedlé rostliny je cenná zkušenost. Ale je to možné i bez zahrady? Rozhodně! Pedago-
gové získají vědomosti a tipy k ekologickému zahradničení ve třídě a na školním dvoře se zaměřením na recyklované nádoby. 
Představíme vám vhodné rostliny a možnosti, jak zapojit téma zahradničení do každodenní výuky + prohlídka DIE GARTEN 
TULLN a praktická část. Zájem o účast zašlete na e-mail: iveta.machatova@chaloupky.cz 

23.–25. 3. 2018 – Badatelství I. – Chaloupky Kněžice
Pro učitele II. stupně ZŠ. Seminář, na kterém si důkladně procvičíme všechny fáze badatelsky orientovaného vyučování, ukázky 
z různých předmětů, využití přístrojů i jednoduchých pomůcek. Určeno pro učitele přírodopisu, zeměpisu, matematiky, fyziky a 
chemie. Více na www.chaloupky.cz/kalendar/ 

12. 4. 2018 – Cyklus – Učíme se v zahradě 2 – Chaloupky Baliny
Pro učitele I. stupně ZŠ. Tentokrát se zaměříme na matematiku, český i cizí jazyk a především na aplikaci těchto předmětů při 
práci v zahradě, vycházkách do okolí školy a při výuce v terénu. Více na www.chaloupky.cz/kalendar/

18. 4. 2018 – Zahradničení na zeleninovém záhoně 1 – NIG/Tulln
Pro učitele I. stupně ZŠ. Seznámíme vás s principy přírodního zahradničení a s možnostmi jak je praktikovat ve třídě a na školní 
zahradě. Předáme vám informace a příklady, které vám umožní praktické využití ve výuce.
 Zájem o účast zašlete na e-mail: iveta.machatova@chaloupky.cz 

20.–21. 4. 2018 – Teambildung pro školní třídy ve školní zahradě, školní zahrada jako učebna – Hochschule für 
Agrar – und Umweltpädagogik/Vídeň Tlumočeno do češtiny
Proč jsou týmy na školách tak velkou pomocí? Nabízíme přírodně-pedagogické metody k osobnímu rozvoji, tvorbě týmu, ana-
lýze silných a slabých stránek a hledání hranic pro různé školní týmy (třídy, učitele). Objevíte školní zahradu jako prostor pro 
relaxaci, vyučování i jako kreativní prostor. U všech týmově orientovaných metod dbáme na každého jednotlivého účastníka a 
bereme jeho fyzické i psychické hranice vážně. Každý jednotlivec je stejně důležitý.
 Zájem o účast zašlete na e-mail: iveta.machatova@chaloupky.cz

25. 4. 2018 – Školní zahrady pro děti 2 – NIG/Tulln
Sami si pěstovat, sázet, pečovat a sklízet jedlé rostliny je cenná zkušenost. Ale je to možné i bez zahrady? Rozhodně! Pedago-
gové získají vědomosti a tipy k ekologickému zahradničení ve třídě a na školním dvoře se zaměřením na recyklované nádoby. 
Představíme vám vhodné rostliny a možnosti, jak zapojit téma zahradničení do každodenní výuky + prohlídka DIE GARTEN 
TULLN a praktická část. Zájem o účast zašlete na e-mail: iveta.machatova@chaloupky.cz

Nabídka seminářů zahradní pedagogiky

Vážení pedagogové, představujeme vám společnou nabídku seminářů partnerů česko-rakouského projektu EUDUGARD. 
Semináře jsou zdarma pro pedagogy z podporovaného programového území – Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. 
Při vícedenních seminářích v Rakousku není hrazeno ubytování a strava mimo program.

Rakouští partneři:
NIG/Tulln = Natur im Garten – Zahrada Tulln
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, Wien = Vysoká škola pro pedagogiku zemědělství a životního prostředí, Vídeň
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26. 4. 2018 – Užiteční živočichové v zahradě CZ – NIG/Tulln Tlumočeno do češtiny. Zajištěna doprava a strava.
Účastníci semináře poznají, jak důležitou roli hrají živočichové v přírodní zahradě a jakými opatřeními je můžeme podpořit. 
Během exkurze po ukázkových zahradách DIE GARTEN TULLN navštívíme rozmanitá stanoviště a ukážeme si metody práce s 
živočichy ve výuce. Rovněž si vyzkoušíte výrobu jednoduchých domečků pro živočichy.
 Více na www.chaloupky.cz/kalendar/ 

12. 5. 2018 – Nebojme se učit na školní zahradě 1 – Jihočeská univerzita, katedra pedagogiky/České Budějovice
Účastníci jednodenního semináře získají obecný přehled o možnostech vybavení školních zahrad různými prvky na názorném 
příkladu fakultní výukové zahrady JU PF katedry biologie. Jedním z cílů semináře je přiblížit pedagogům možnosti vytvoření 
jednotlivých prvků na školních zahradách a jejich následného didaktického využití. Dalším cílem semináře je naučit pedagogy 
jak organizovat činnosti a výuku na školních zahradách v průběhu školního roku včetně dodržování zásad bezpečnosti práce na 
školní zahradě a rovněž přiblížit praktickou formou i zásady tzv. přírodního zahradničení.
 Více informací a přihlášky – Zbyněk Vácha: zvacha@jcu.cz  

16. 5. 2018 – Školní zahrady pro EVVO – Cesta ke školní přírodní zahradě – Lipka Brno
Jednodenní seminář pro začátečníky vysvětluje, co je školní přírodní zahrada, jaké principy se uplatňují při jejím zakládání a 
údržbě, jak ji využívat pro výuku nejrůznějších předmětů a zejména pro průřezové téma Environmentální výchova. Zkušenosti 
a ukázky z projektů škol, kde se přeměna školní zahrady v učebnu v přírodě již začíná realizovat. V praktické části si ukážeme 
různé typy příručních, maloformátových bylinkových zahrádek a vyrobíme si instantní vitamínovou zahrádku.
 Více na www.lipka.cz

17. 5. 2018 – Školní zahrady pro EVVO – Zelené střechy – Lipka Brno
Jednodenní seminář pro pokročilé vysvětluje, co je zelená střecha, jaké principy se uplatňují při jejím zakládání a údržbě a také 
jak ji využívat pro výuku. V praktické části si ukážeme různé typy zelených střech a výrobu si sami vyzkoušíme.
 Více na www.lipka.cz

19. 5. 2018 – Nebojme se učit na školní zahradě 2 – Jihočeská univerzita, katedra pedagogiky/České Budějovice
Účastníci jednodenního semináře se seznámí s fakultní výukovou zahradou PF JU katedry biologie. Pedagogové získají náměty 
pro realizaci výuky přírodovědných předmětů v prostředí školních zahrad, zejména pro praktické využití biotopových stanovišť a 
budou mít možnost vyzkoušet si některé badatelské úlohy. Seminář má za cíl motivovat pedagogy k širšímu využívání školních 
zahrad v přírodovědné výuce s využitím moderních didaktických metod.
 Více informací a přihlášky - Zbyněk Vácha: zvacha@jcu.cz

24. 5. a 29. 5. 2018 – Rok ve školní zahradě – Zahrado, prostři se – Lipka Brno
Zaměříme se na správné pěstování aromatických a léčivých bylinek. Řekneme si, jak je sklízet, zpracovávat, uchovávat a užívat, 
a které květy okrasných i planých rostlin jsou jedlé. V rámci semináře si vyrobíte sirupy, želé a další zajímavé výrobky z netra-
dičních zdrojů. Více na www.lipka.cz

Nabídka seminářů zahradní pedagogiky

Vážení pedagogové, představujeme vám společnou nabídku seminářů partnerů česko-rakouského projektu EUDUGARD. 
Semináře jsou zdarma pro pedagogy z podporovaného programového území – Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. 
Při vícedenních seminářích v Rakousku není hrazeno ubytování a strava mimo program.

Rakouští partneři:
NIG/Tulln = Natur im Garten – Zahrada Tulln
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, Wien = Vysoká škola pro pedagogiku zemědělství a životního prostředí, Vídeň
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25.–26. 5. 2018 Být kreativní ve školní zahradě, Školní zahrada jako místo pro výuku – Hochschule für Agrar  
– und Umweltpädagogik/Vídeň Tlumočeno do češtiny
Příběhy kolem zahrady a jejích prvků; Hry a cvičení k biologické rozmanitosti; Kreativní tvoření v přírodě; Pozornost a identita; Zahrada, 
příroda jako místo rozmanitosti: Rozvíjená a v péči člověka po staletí a tak je příroda využívána. Můžeme (naslouchat)slyšet, co nám příroda 
vypráví? A jaké příběhy (objevíme)najdeme? Společně se chceme vydat po stopách mimořádných příběhů na okrajích cest, dozvědět se 
vzrušující a bizarní příběhy, a zanechat umělecké stopy. Zájem o účast zašlete na e-mail: iveta.machatova@chaloupky.cz

14. 6. 2018 – Učíme se v zahradě 3 – Chaloupky Baliny
Pro učitele I. stupně ZŠ. Třetí díl cyklu výuku v zahradě se bude zabývat těmito předměty: prvouka, přírodověda, vlastivěda. 
Část semináře nás provede badatelsky orientovanou výukou v zahradě. Více na www.chaloupky.cz/kalendar/
 

15.–16. 6. 2018 – Rostliny a živočichové na školní zahradě, školní zahrada jako učebna – Hochschule für Agrar 
– und Umweltpädagogik/Vídeň Tlumočeno do češtiny
Získejte znalosti o rostlinách, diskutujte o jejich použití a významu pro zahradnictví; Sbírejte a naučte se poznávat drobné živočichy v zahradě. 
Naučte se pracovat s živými zvířaty ve třídě. Budete poznávat rostliny během praktické prohlídky školního areálu. Získáte tipy a triky pro 
správnou identifikaci nejdůležitějších divokých a zahradních rostlin. Dozvíte se, jak o ně pečovat a jaké jsou možnosti jejich využití. Naučíte 
se metody sběru, poznávání a pozorování členovců a dalších drobných živočichů. Dostane si i na aktuální otázky týkající se témat: „Jak zažít 
setkání se živými zvířaty“, „Jak překonat strach a fobie“. Zájem o účast zašlete na e-mail: iveta.machatova@chaloupky.cz

24.–26. 8.2018 – Hurá z lavic – Chaloupky Kněžice
Tradiční vzdělávání pro učitele všech stupňů škol. Tentokrát se zaměřením na živou přírodu entomologie, ornitologie, ichtyolo-
gie, botanika, bryologie, mykologie…). Více na www.chaloupky.cz/kalendar/

27.–28. 8. 2018 – Samopěstování zeleniny a jeho možnosti – Hochschule für Agrar – und Umweltpädagogik/Vídeň 
 Tlumočeno do češtiny
Představení projektů spolupráce zemědělců, drobných pěstitelů a zahradníků se školami jako šance zejména pro školy, které ne-
mají vlastní školní zahradu, a díky kterým školy získají možnost rozšířit výuku principů zdravé výživy a výroby potravin, doplnit 
teoretickou výuku praxí a využít vypěstovanou zeleninu ve školní kuchyni.  Jedná se také o zajímavé rozšíření profesních možností 
absolventů zemědělských odborných škol ve smyslu diverzifikace podniků. Na semináři bude rovněž věnován prostor stanovení 
prvních konkrétních kroků při plánování vlastních projektů. Zájem o účast zašlete na e-mail: iveta.machatova@chaloupky.cz

27. 9. 2018 – Zahrada – zkušenost pro smysly – NIG/Tulln Tlumočeno do češtiny
Jak mohu „vidět“ prostřednictvím slepecké hole, když mám přes oči pásku? Jak se budu cítit a jak mohu prozkoumávat zahradu na ko-
lečkovém křesle? Seminář vás provede situacemi, kdy se vy a vaši žáci můžete vcítit do role osoby s různým postižením. Společně zažijete 
procházku zahradou Tulln opravdu zvláštním způsobem.  Zájem o účast zašlete na e-mail: iveta.machatova@chaloupky.cz

Nabídka seminářů zahradní pedagogiky

Vážení pedagogové, představujeme vám společnou nabídku seminářů partnerů česko-rakouského projektu EUDUGARD. 
Semináře jsou zdarma pro pedagogy z podporovaného programového území – Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. 
Při vícedenních seminářích v Rakousku není hrazeno ubytování a strava mimo program.

Rakouští partneři:
NIG/Tulln = Natur im Garten – Zahrada Tulln
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, Wien = Vysoká škola pro pedagogiku zemědělství a životního prostředí, Vídeň

Evropský fond pro regionální rozvoj

Rakousko-Ceská republika
EVROPSKÁ UNIE

Projekt EDUGARD ATCZ65


