
Nabídka seminářů zahradní pedagogiky pro školní rok 2018–19

Vážení pedagogové, představujeme vám společnou nabídku seminářů partnerů česko-rakouského projektu EDUGARD. 
Semináře jsou zdarma pro pedagogy ZŠ a SŠ 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

4. 10. 2018 – Jak na zahradní pedagogiku I – příběh v zahradě – Chaloupky Baliny
Zahrada je plná příběhů, stačí jen naslouchat a pozorovat. Seminář, který je zaměřený na storytelling v zahradě vede osvědčený 
lektor a vypravěč Martin Hak. Seminář je vhodný pro učitele prvního i druhého stupně ZŠ. Více na www.chaloupky.cz

25. 10. 2018 – Rok ve školní zahradě – Včelařská zahrada – Lipka Brno
Nejen včely medonosné, ale i samotářky opylují květy a zvyšují biodiverzitu v zahradě. Jak je přilákat a připravit jim dobré bydlo? 
Seminář je zaměřen na podporu zvýšení biodiverzity druhů hmyzu, nejenom včel medonosných, ale i samotářek v zahradách 
a nabízí návod na systém opatření, který včely na zahradu přiláká, umožní jim bezpečné úkryty, dostatek potravy a vody v prů-
běhu celého vegetačního období.  Více na www.lipka.cz

30. 10. 2018 – Jak na zahradní pedagogiku II – zahrada spí – Chaloupky Baliny
Co dělat, když vám na podzim zahrada usíná? Přichází čas na zpracování a využití bylinek a plodů. Odnesete si návody na vý-
robu přírodní kosmetiky a čajů. Nahlédneme do tajů rostlinné alchymie.  Více na www.chaloupky.cz

8. 11. 2018 – Rok ve školní zahradě – Budkování aneb ptačí zahrada – Lipka Brno
Svou zahradu můžete proměnit v ptačí ráj. Jak to udělat? A jak minimalizovat nebezpečí a nástrahy, které ptákům kvůli blízké-
mu sousedství s lidmi hrozí? Seminář se zabývá zvýšením biodiverzity ptačích druhů v zahradách a nabízí osvědčené recepty, 
které ptáky na zahradu přilákají, umožní jim bezpečné hnízdění, zajistí dostatek potravy a vody v průběhu celého roku. Je za-
měřen i na vytipování možných nebezpečí a nástrah v sousedství člověka.  Více na www.lipka.cz

29. 11. 2018 – Jak na teambuilding ve školní zahradě – Lipka Brno
O tom, že je zahrada skvělé prostředí pro teambuilding, vás přesvědčí zkušení lektoři z rakouského Hochschule für Agrar-und 
Umweltpädagogik ve Vídni. Na semináři získáte kompetence pro rozvoj týmu, rozšíříte si základní znalosti jako jsou role v týmu, 
týmové fáze apod. Dozvíte se, jaké metody zahradní pedagogiky lze využít pro rozvoj týmu ve škole, vyzkoušíte si praktické 
cvičení teambuildingových aktivit a trénink pozornosti. Seminář je tlumočen do češtiny. Více na www.lipka.cz

29. 1. 2019 – Rok ve školní zahradě – Zimní žně – Lipka Brno
Čerstvou vlastnoručně vypěstovanou zeleninu si můžeme dopřát i v zimě. V obchodě se s ní pravděpodobně nesetkáte, přijďte 
tedy k nám – obhlédnout ji, ochutnat a naučit se ji pěstovat.  Více na www.lipka.cz
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5. 2. 2019 – Rok ve školní zahradě – Mikrozahrady – Lipka Brno
I když nemáte zahradu, vytvořte si alespoň mikrozahradu. Poskytne vám sklizeň vitamínů v podobě čerstvé listové zeleniny, 
nejčastěji ve formě „mikroleafs“. Seminář je zaměřen na podporu pěstování rostlin bez školního pozemku, na vytipovaných 
extrémních místech – terasy, balkony, lodžije, atria, školní dvory apod. Mikrozahrady umožní žákům dostatek příležitostí k po-
zorování a poznávání základních přírodních dějů a vzájemných souvislostí v kapesním měřítku. Na semináři se budeme věnovat 
zařazení tohoto tématu do výuky různých předmětů, organizací činností, bezpečnostními a hygienickými zásadami.
 Více na www.lipka.cz

19. 3. 3019 – Rok ve školní zahradě – Ani kapka nazmar! – Lipka Brno
Voda je v naší krajině čím dál vzácnější a šetřit s ní je třeba i v zahradách. Jaké zahradnické strategie nám mohou pomoci? Na-
bídneme vám jich celou řadu – od různých typů závlah a agrotechnických opatření až po sortiment odolných rostlin. Seminář je 
zacílen na zmírnění dopadu klimatických změn ve střední Evropě, zejména na šetření vodou za pomoci různých zahradnických 
strategií. Součástí semináře je prohlídka zahrady U Řeky a praktická část. Více na www.lipka.cz

22. – 24. 3. 2019 – Badatelský víkend – Chaloupky Kněžice
Dozvíte se, jak děti motivovat k bádání. Provedeme vás celým badatelským cyklem, ukážeme vám, jak se s badatelstvím perou 
školy na Vysočině a jak to děti baví. Projdeme si problematiku terénní výuky, vyrobíme si jednoduché pomůcky a ukážeme si, 
jak své výzkumy prezentovat. Zaměřeno pro učitele 1. stupně ZŠ. Více na www.chaloupky.cz

18. 4. 2019 – Učíme se v zahradě – matematika a fyzika pro II. stupeň a SŠ – Chaloupky Baliny
Pojďme se přesvědčit, že učit matematiku a fyziku venku a v zahradě je vlastně jednoduché, že procesy, které složitě simuluje-
me v učebně, v přírodě probíhají přímo před našima očima. Vyzkoušíme si tu akustiku, optiku i mechaniku, procenta, zlomky 
i goniometrické funkce.  Více na www.chaloupky.cz

23. 4. 2019 – Rok ve školní zahradě – Vypěstuj si své zdraví – Lipka Brno
Zahrada vám může pomoci pečovat o své zdraví v souladu s přírodou. Poradíme vám, jak léčivé rostliny správně pěstovat, 
sklízet i zpracovávat. Naučíme vás budovat speciální záhony, a vytvořit tak léčivkám různá mikroklimata. Seminář je určen pro 
všechny, kteří chtějí pečovat o své zdraví v souladu s přírodou. Součástí semináře je prohlídka zahrady U Řeky a praktická část. 
 Více na www.lipka.cz

9. 5. 2019 – Jak na zahradní pedagogiku – terénní přírodopis pro II. stupeň a SŠ – Chaloupky Baliny
Vyrazíme do přírody s botanikem a entomologem, naučíme se základní techniky lovu, určování a didaktiky terénní výuky. 

Více na www.chaloupky.cz
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15. 5. 2019 – Cesta ke školní přírodní zahradě – Lipka Brno
Jak proměnit zahradu ve skvělé místo pro učení? Seznamte se s tím, co je školní přírodní zahrada, jak v ní vyučovat různé před-
měty, jak ji vybudovat a udržovat. Nabídneme inspiraci z projektů škol, kde se přeměna školní zahrady v učebnu v přírodě již 
začíná realizovat a nabídne i tipy na výuku v ní.  Více na www.lipka.cz

16. 5. 2019 – Tvoření v zahradě a zahradou – Lipka Brno
Základem každé zahrady je půda, která umožňuje růst rostlinám a život půdním organismům. Půda obsahuje organické i ne-
organické látky, které můžeme využít také při tvořivých aktivitách v zahradě. Na semináři se zaměříme hlavně na  jíly a písky, 
v druhé části pak na rostliny. Vyzkoušíme si přípravu hliněných pigmentů a práci s nimi, budeme vytvářet hliněné obrazy různými 
technikami (modelování, sgrafito), vyrobíme kaseinové lepidlo a využijeme ho na tvoření s písky. Další částí semináře bude práce 
s rostlinami. Vytvoříme z nich přírodní zástěnu, objevíme techniku well art dressing a uvaříme si něco na vytvořených raketových 
kamínkách z hliněných cihel. Součástí semináře je prohlídka zahrady U Řeky a praktická část. Více na www.lipka.cz

17. – 18. 5. 2019 – Konference Zahradní pedagogika – Chaloupky Baliny
Cyklus odborných přednášek a dílen. Představení výsledků projektu EDUGARD. Exkurze do ukázkových školních zahrad. 

Více na www.chaloupky.cz

6. 6. 2019 – Kreativita ve školní zahradě – Chaloupky Třebíč  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 pří-
běhů na okrajích cest, dozvědět se vzrušující a bizarní příběhy, a zanechat umělecké stopy. Lektoři – Katharina Kraus and Willi 
Linder z Hochschule für Agrar – und Umweltpädagogik, Vídeň. Více na www.chaloupky.cz

25. 6. 2019 – Rok ve školní zahradě – Motýlí zahrada – Lipka Brno
Motýli zahradu zpestří, zkrášlí a prospějí i její biodiverzitě. Jak je přilákat? Stačí nabídnout bezpečné úkryty, dostatek potravy 
a vody. Poradíme vám, jak na to. Součástí semináře je prohlídka zahrady U Řeky a praktická část.  Více na www.lipka.cz

23. – 25. 8. 2019 – Hurá z lavic – Chaloupky Kněžice
Tentokrát se zaměříme spíše na didaktickou a metodickou stránku výuky v zahradě. Velkým tématem budou simulační hry 
a využití zahrady pro netradiční formy výuky. Vhodné pro učitele I. a II. stupě ZŠ. Více na www.chaloupky.cz


