
 

 

Vážené paní ředitelky a učitelky jihomoravských mateřských škol, 
zveme vás na pracovní setkání pedagogů mateřských škol 

KONVIČKA 

konference k environmentální výchově v mateřských školách 

8. března 2012 od 8 do 16 hodin 

Administrativní a školicí centrum JMK, Cejl 73, Brno 
 
Tématem letošního ročníku bude svět kolem nás. Budeme se zabývat budováním vztahu a 
odpovědnosti dětí k místu, kde žijí a také například zapojením mateřské školy do života obce. 

Opět vás čekají dva bloky praktických dílen. Budete se moci zúčastnit jedné dílny v každém bloku. 
Preference ohledně dílen vyjádřete prosím v elektronické přihlášce.  

Veškeré občerstvení, včetně oběda, je zajištěno v místě konání akce. Účastníci obdrží tašku 
s metodickými materiály. 

Vzdělávací akce je akreditována MŠMT ČR pod č. j. 19 498/2008-25-394. Účastníci, kteří se 
zúčastní celé akce, obdrží osvědčení. Ostatní účastníci obdrží potvrzení o příslušném počtu 
absolvovaných hodin. 

Akce je určena pro pedagogy a pedagogické pracovníky mateřských škol Jihomoravského kraje. 
Účastnický poplatek činí 0 Kč.  

Hlásit se můžete do 29. února, a to formou elektronické přihlášky. Najdete ji na www.lipka.cz 
v sekci Kalendář akcí. V případě, že se konference nebudete moci zúčastnit, uvítáme zajištění 
náhradníka. 

Konference se koná v Administrativním a školicím centru Jihomoravského kraje v Brně, ulice Cejl 
73. Na místo se z Hlavního nádraží dostanete tramvají č. 2 (směr Stará Osada), č. 4 (směr Obřany) a 
č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle), zastávka Körnerova. Budete potřebovat jízdenku na 15 minut za 
20 Kč. Budova JMK je od zastávky vzdálena cca 1 min. chůze.  

Během dopoledne bude možnost zakoupit si publikace, metodické materiály a výrobky fair trade. 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Kateřinu Řehákovou na tel. čísle 545 228 567 (mimo út), 
543 420 821 (út) či na e-mailu katerina.rehakova@lipka.cz. 

Za celou Lipku se na setkání těší  

        Kateřina Řeháková  

http://www.lipka.cz/
mailto:katerina.rehakova@lipka.cz


 

 

PROGRAM KONFERENCE KONVIČKA 2012 

Prezence, drobné občerstvení (8.00–8.30) 

DOPOLEDNÍ BLOK PŘÍSPĚVKŮ (8.30–10.15) 

Přivítání, novinky 
Mgr. Hana Korvasová 

Zapojení občanů a škol do života obce 
Mgr. Martin Ander, PhD. 

Společné budování Přírodní zahrady Waldorfské mateřské školy 
Dana Václavíková  

Předávání plaket Přírodní zahrada 
Ing. Dana Křivánková 

Ekoporadny v Jihomoravském kraji  
Bc. Veronika Fišerová  

Nabídka středisek ekologické výchovy pro mateřské školy  
Ing. Martin Šrom, Václav Izák, Mgr. Petra Švihelová 

Přestávka (10.15-10.45) 

DOPOLEDNÍ BLOK DÍLEN (10:45–12:45) 

1. Jídlo zblízka  
Bc. Veronika Fišerová, Veronica 

2. Inspirace z Lipky 
Mgr. Alena Uhříčková, Lipka  

3. „Je kůrovec zlý?“  

Ing. Aleš Máchal, Lipka 

4. Watoto - multikulturní výchova pro nejmenší 
Mgr. Martina Pavlíčková, Tereza Kulhánková, NaZemi 

5. Indiánský příběh 
Mgr. Lenka Hradecká 

Oběd (12.45–13.45) 

ODPOLEDNÍ BLOK DÍLEN (13.45–15.45) 
V odpolední části proběhnou stejné dílny jako v dopoledním bloku.  

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ (15.45 – 16.00) 



 

 

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ A DÍLEN 

DOPOLEDNÍ BLOK PŘÍSPĚVKŮ 

Zapojení občanů a škol do života obce 
Zda bude prostředí pro život ve vaší obci příjemné, záleží nejen na místní radnici, ale také na 
iniciativě a aktivitě samotných občanů. Přitom s dobrými nápady mohou přijít učitelé i děti. 
V rámci příspěvku si ukážeme jak na to. Získáte přehled, co může běžný občan udělat, když chce 
v obci něco změnit - ať už něčemu špatnému zabránit, nebo něco pozitivního prosadit. 
Mgr. Martin Ander, Ph.D., pedagog, zastupitel města Brna 

Společné budování Přírodní zahrady Waldorfské mateřské školy 
Do postupného budování přírodní školní zahrady Waldorfské mateřské školy jsou zapojeny děti, 
rodiče, pedagogové a občanské sdružení W-alternativa. 
Dana Václavíková  

Předávání plaket Přírodní zahrada 
Slavnostní udělení certifikátů „Školní přírodní zahrada“ mateřským školám, které se přihlásily a 
splnily podmínky certifikace. 
Ing. Dana Křivánková 

Ekoporadny v Jihomoravském kraji 
Představení služeb nejstarší ekoporadny v České republice, portálu Ekorádce a ekomapy 
Jihomoravského kraje. 
Bc. Veronika Fišerová, Veronica 

 

DÍLNY 

1. Jídlo zblízka 
To, jaké jídlo jíme, významně ovlivňuje svět kolem nás. Víme, odkud potraviny pocházejí a jak 
vznikají? Ukážeme si možnosti, jak a proč v Jihomoravském kraji získat potraviny místní, sezónní a  
pěstované s ohledem k životnímu prostředí. Zjistíte, zda je v okolí vaší školky nějaká ekofarma, kam 
je možné se s dětmi podívat nebo se domluvit na zásobování pro jídelnu školky. Společně 
probereme zkušenosti a nápady, jak děti seznámit se vznikem potravin a zapojit je do výroby 
vlastního jídla. Budeme se inspirovat knížkou Pohádky k nakousnutí, která obsahuje příběhy 
o místním jídle a aktivity pro práci s dětmi, které si přímo vyzkoušíme. 
Bc. Veronika Fišerová, Ekologický institut Veronica 

2. Inspirace z Lipky 
Jak v dětech podporovat zájem o nejbližší okolí? To lze jistě mnoha způsoby. V této dílně vám 
některé z nich nabídneme. Inspirací vám mohou být celoroční a týdenní motivace, osvědčené a 
vyzkoušené při práci s předškolními dětmi na Lipce. Věnovat se budeme převážně Kočce Květě 



 

 

z Kvítečkova a Robinsonovi Crusoe. Můžete se těšit na fotografie, ukázky i konkrétní drobné 
aktivity. 
Mgr. Alena Uhříčková, Lipka 

3. „Je kůrovec zlý?“ 
Jak to, že popelářské auto sesype vytříděný odpad do jedné nádoby? Děti nám dospělým kladou 
všetečné otázky, se kterými si často nevíme rady, nebo na ně neznáme odpověď. V dílně tyto 
odpovědi budeme hledat a také budeme společně zvažovat cesty, jak dětem tyto odpovědi 
podávat srozumitelně. Náměty na dotazy od dětí vítány! Během dílny zazní také stručné aktuální 
informace o problémech v Národním parku Šumava a podíváme se i na to, o co vlastně na Šumavě 
jde.  
Ing. Aleš Máchal, Lipka 

4. Multikulturní výchova pro nejmenší - Watoto 
Metodika Watoto, která je založena na práci s fotografiemi šesti dětí z různých koutů světa a 
pomáhá dětem se dozvídat nejen o životě jinde, ale také více o sobě samých. Účastníci si sami 
vyzkouší práci s fotografiemi a vyprávěním. Cílem je ukázat jedinečnost každého z nás, nacházet 
vazby mezi životy dětí a učit se setkávat s rozdílností a vnímat ji jako obohacení. 
Mgr. Martina Pavlíčková, Mgr. Tereza Kulhánková, NaZemi  
 
5. Indiánský příběh  
Přenesete se do indiánského příběhu vyprávěného etnickými a lidovými hudebními nástroji, které 
umí pohladit duši i uši, probouzí kreativitu, empatii a napomohou skrze prožitek v příběhu snáze 
dospět k uvědomění si důležitosti sepětí člověka s přírodou. Dozvíte se, co je muzikoterapie a 
muzikofiletika a jak lze využít jejich prvky v každodenním životě nejen při práci s dětmi, ale i pro 
obnovu vlastních sil. V druhé polovině dílny vás lektorka seznámí s nejstaršími hudebními nástroji 
s přirozeným laděním, s metodikou hry na ně i s tím, jak je lze společně s pohybem, zpěvem a 
mluveným slovem využít v jednoduchých příbězích pro děti. 
Mgr. Lenka Hradecká, speciální pedagog 

 


