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I když má hlemýžď oči na teleskopických tykadlech, zrak není jeho silnou
stránkou. Vidí jen pár centimetrů před sebe. Naopak má ale výborný čich.
Druhý pár tykadel mu totiž slouží jako čichové orgány.

rozmarýnek sídlí v Brně-Jundrově, v novém ekodomě s krásnou přírodní za-

hradou. Je jedním z pěti pracovišť Lipky – školského zařízení pro environmentální
vzdělávání.
Pro žáky z mateřských i základních škol připravujeme půldenní ekologické výukové
programy, terénní programy, školní výlety a také školy v přírodě s environmentálním programem, pro které máme smluvně zajištěný pobyt na základnách v přírodně
zajímavém prostředí.
Po celý školní rok nabízíme pro školy v přírodě tyto tematické programy:

ferda v přírodě
plavba kapitána zdravsona
řemesla
strážci země
reportéři přírody

Na školní rok 2019/20 připravujeme nový program pro 1.–2. ročníky ZŠ. Hravou formou v něm budou děti pátrat po příčinách sucha a povodní a poznávat různé přírodní
biotopy.

• Pobyty můžete objednávat telefonicky na čísle 602 694 494.
Kontaktní osoba: Lucie Vladová.
• V jednom termínu lze kombinovat různé programy pro různé ročníky.

nabídka programů
ferda v přírodě
MŠ (předškoláci), 1.–2. ročník ZŠ

Motivací pobytového týdne je putování přírodou společně s Ferdou Mravencem
a jeho kamarády. Ferda nás naučí, jak to chodí v mraveništi, jak si mravenci rozdělují práci a čím se živí. V sezóně budeme pozorovat živé mravence a odlovíme vodní
a půdní bezobratlé živočichy. V zimě se zaposloucháme do potočního koncertu a naučíme se číst ze stop ve sněhu či v blátě. Beruška nás naučí vyrobit motýlka z česané
vlny. Díky simulační hře odhalíme, zda je, nebo není potřeba kosit louky.

plavba kapitána zdravsona
3.–4. ročník ZŠ

Zábavný pohyb v přírodě a zdravé a chutné stravování – to jsou dvě hlavní témata,
kterým se na škole v přírodě věnujeme. Žáci se stávají odvážnými námořníky, kteří na
lodi kapitána Zdravsona vyplouvají na dalekou plavbu za poznáním, jak zajistit lidem
ve své zemi zdraví. V jednotlivých dnech navštěvují různé ostrovy, kde po splnění daného úkolu vždy získají tajemnou šifru.
Žáci například zjistí, kolik cukru obsahují různé druhy nápojů, kolik sacharidů, masa či
zeleniny by měla obsahovat jejich strava či jak je těžké odmítnout nabízenou cigaretu.
Pobyt poté vyvrcholí hostinou ve zdravém stylu, kterou si žáci sami připraví, a odhalením moudrostí skrytých v šifrách.
Program vznikl v rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji s finanční
podporou Evropského sociálního fondu.

řemesla
3.–5. ročník ZŠ

Před začátkem školy v přírodě dostanou žáci dopis od dívky Josefíny, která je žádá
o pomoc při sestavování rodokmenu a pátrání po svých předcích. Na pobytu se pak
postupně setkávají s předky Josefíny a seznamují se s řemesly, která vykonávali.
V rámci jednotlivých dílen žáci pracují s různými materiály a nástroji. Doplňkové aktivity vedou žáky k porozumění závislosti lidské společnosti na přírodním prostředí
a ocenění významu přírody pro člověka. Učitelé vybírají řemeslné dílny z nabídky,
např. pletení z pedigu, výroba deníku, pečení chleba apod.

strážci země®
4.–6. ročník ZŠ

Pobytový program s navazujícím dokončením ve škole a doma. Vytvořil jej americký
Institut Výchovy o Zemi (Institute for Earth Education) a Rozmarýnek jej nabízí v rámci
licenční smlouvy.
Strážci Země jsou unikátním programem odkrývajícím tajemství Země. Program pracuje s dobrodružstvím a prvky tajemna, používá propracované pomůcky a neokoukané postupy. Je postaven na originální metodice, která vznikla v USA. Program se
skládá z pobytu a navazující práce dětí ve škole či doma.
Na začátku pobytu žáci objeví tajemnou přírodovědnou laboratoř pana E. M. Zjistí, že
pro odkrytí tajemství Země musí získat celkem 4 klíče od čtyř dřevěných truhel. 2 klíče
se jim podaří získat ještě na pobytovém programu. Otevřená truhla jim tak odhalí
např. tajemsví geologické historie Země, vývoje rostlinných a živočišných druhů nebo
toků energie a koloběhu látek. Ručně psaný deník pana E. M. děti v rámci pobytu
inspiruje k celodennímu výletu, stejně jako k opakovaným návštěvám „tajemného
místa“ v přírodě, kde každý stráví krátký čas o samotě rozjímáním a pozorováním.
Další dva klíče získají žáci až ve škole, první za snížení svého negativního dopadu na
přírodu a druhý za to, že získané poznatky a zkušenosti doma sdílí s druhým člověkem.

reportéři přírody
5.–7. ročník ZŠ

Cílem žáků je vytvořit televizní reportáž o stavu životního prostředí v místě základny.
Obsahem reportáže budou ve zjednodušené formě průzkumy, které se k hodnocení
životního prostředí reálně používají. Zkoumání terénu je podpořeno metodickým materiálem (Reportérským deníkem), který žáky celým týdnem provádí a seznamuje je
s relevantními kritérii pro hodnocení stavu životního prostředí.
V mediálních dílnách se poté žáci věnují práci s kamerou, strukturování a vytváření
scénáře, schopnostem prezentovat výsledky apod. Hotovou videoreportáž představí
před odjezdem na slavnostním promítání ostatním skupinám.

ubytování

Pro pobytové programy 2018/19 máme smluvně zajištěná tato ubytovací zařízení:

lesní penzion podmitrov
Základna pro školy
v přírodě od 60 do 95
žáků.
Nachází se v údolí říčky Bobrůvky na
Křižanovské vrchovině, 25 km od Tišnova. V dostupném
okolí základny se nacházejí rozlehlé lesy,
louky a pole, zřícenina hradu Mitrov nebo
ekofarma.
Pokoje jsou 3 až 6lůžkové a část z nich má vlastní sociální zařízení. K dispozici jsou
kompletní lůžkoviny.
Pro výuku můžeme využívat šest učeben, v areálu je dále hřiště, táborový kruh a minizoo (kozy, ovce, prasátka, koně). Základna má celoroční provoz, v létě je možné koupání v říčce, v zimě za mrazivého počasí je k dispozici kluziště.

Strážek

Nedvědice

Lesní penzion Podmitrov
Tišnov
Kuřim

Brno

penzion u výletů, moravec

Základna pro školy v přírodě od 45 do 55 žáků.
Nachází se na Křižanovské vrchovině, 25 km od Tišnova, na okraji obce Moravec.
S areálem penzionu sousedí rozlehlý zámecký park.
Žáci jsou ubytováni ve 2 až 5lůžkových pokojích, některé mají vlastní sociální zařízení.
Část pokojů byla nově vybudována v roce 2017. K dispozici jsou kompletní lůžkoviny.
Pro výuku lze využít jídelnu a další tři klubovny. Základna má celoroční provoz.
Nachází se zde malý chov drobných zvířat – králíků, slepic, kachen.

Moravec

Nedvědice

Křižanov
Tišnov
Kuřim

Brno

ceny pobytů
program

ferda
v přírodě

plavba kpt.
zdravsona

řemesla

strážci
země

reportéři
přírody

ročník

MŠ (předškoláci),
1.–2. ročník

3.–4. ročník

3.–5. ročník

4.–6. ročník

5.–7. ročník

cena/žák
5denní pobyt

2 100 Kč

2 200 Kč

2 200 Kč

2 200 Kč

2 200 Kč

rozsah výuky
Lipky
(vyučovací hod.)

22–24 h.
(MŠ 18–20 h.)

26–28 h.

26–28 h.

26–28 h.

26–28 h.

cena zahrnuje
• ubytování na postelích s kompletními lůžkovinami
• stravování 5x denně (začíná obědem první den a končí dopolední svačinou a balíčkem na cestu poslední den), pitný režim bez omezení
• environmentální program v uvedeném rozsahu vyučovacích hodin (tj. 45 minut)
• konzultace lektora s učiteli, kdy lektor Lipky doprovázejícím učitelům objasní obsah
vzdělávání, které děti na pobytu absolvují, a doporučí učitelům aktivity, jimiž
mohou probraná témata rozšířit nebo zopakovat po návratu do školy
• společnou fotografii pro každého účastníka školy v přírodě

služby nabízené nad rámec základní ceny
• zajištění zdravotníka akce (lektor Lipky se zdravotnickou kvalifikací, vybavená
lékárna, přenosné lékárny na výlety); poplatek 3 900 Kč za pobyt pro skupiny do
49 žáků, 5 800 Kč za pobyt pro skupiny od 50 žáků

cena za doprovázející pedagogy
Pedagog školy cenu za pobyt nehradí. Od počtu 25 žáků mají pobyt zdrama 2 pedagogové, od počtu 50 žáků 3 pedagogové a od počtu 75 žáků celkem 4 pedagogové.
Další doprovod na 5denním pobytu platí 1700 Kč.
Všechny ceny jsou smluvní.
Na pobytové týdny finančně přispívá Jihomoravský kraj (formou úhrady části mzdových prostředků lektorů Lipky) a Statutární město Brno.

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
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