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Rozmarýnek, jedno z pě pracovišť školského zařízení Lipka, nabízí rozmanité programy pro žáky mateřských i základních škol, zejména půldenní ekologické výukové
programy konající se v novém ekodomě a okolní krásné přírodní zahradě, terénní
programy a školní výlety.
Rozmarýnek pořádá také školy v přírodě s environmentálním programem. Ty se
běžně konají na smluvních pobytových základnách v přírodně zajímavém prostředí
v blízkém i vzdálenějším okolí Brna.

Nejčastěji objednávaným pobytovým programem Rozmarýnku je
. Úspěch zaručuje mo vace příběhem Ferdy Mravence v kombinaci s prakckými činnostmi, ve kterých dě hojně zapojují smysly, ruce i hlavu. Nově jsme
připravili také zimní variantu tohoto programu
.
Celoročně lze realizovat pobytový týden
. Hlavním
tématem je zdravé stravování a zdravý životní styl. Vyvrcholením pobytu je společná
zdravá večeře, kterou připraví sami žáci.
nabízí kombinaci rozličných rukodělných ak vit, v běžném
Pobytový týden
školním provozu jen ob žně realizovatelných, a doprovodného environmentálního
programu v přírodě. Pobyt je vhodný i pro pozdně podzimní, zimní nebo jarní měsíce.
Pobytový týden
je výjimečný zejména kombinací environmentálního programu a prvků mediální výchovy. Práce s videokamerou nebo natáčení rozhovorů je žáky velmi oblíbenou činnos a mnohem snadněji při ní přijímají ostatní
učivo.
Pro následující sezónu připravujeme nový program
®, jehož cílem
je mo vovat žáky k promýšlení a prožívání vztahu člověka a přírody, resp. planety
Země. Program neokoukanými prostředky s prvky tajemna přesahuje rámec týdne
stráveného na pobytu a počítá s navazující ak vitou žáků doma i ve škole.

V jednom termínu lze kombinovat různé programy pro různé ročníky. Pobyty můžete
objednávat od 1. září telefonicky na čísle 602 694 494.

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rozmarýnek
Rozmarýnová 6, 637 00 Brno
T: 602 694 494 | rozmarynek@lipka.cz
www.lipka.cz/rozmarynek
kontaktní osoba: Lucie Vladová

Ve školním roce 2017/18 realizujeme pobyty v těchto smluvních ubytovacích
zařízeních.

Základna je určená
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 nebo v menším bazénu, v zimě za mrazivého počasí je k dispozici kluziště.

Strážek

Nedvědice

Lesní penzion Podmitrov

Tišnov
Kuřim

Brno

Základna je určena pro školy
v přírodě od 35 do 50 žáků.
Nachází se 25 km severovýchodně od Olomouce, je
vzdálena cca 1 km od centra
obce, sousedí však jen s řekou, lesem a hájovnou. Okolí
základny tvoří zaříznuté údolí s mozaikou lesů, luk a polí.
Domašov leží v Oderských
vrších a v přírodním parku
Údolí Bystřice.
Žáci jsou ubytováni v pokojích po 4–7 osobách. Spí na postelích nebo palandách bez
lůžkovin, proto potřebují vlastní spací pytle. Většina pokojů má vlastní koupelnu a WC.
Pro výuku lze využít prostornou jídelnu a další tři klubovny. Základna má celoroční
provoz, je vytápěna ústředním topením.

Domašov nad Bystřicí
Šternberk

Olomouc

Velká Bystřice

Školu v přírodě s environmentálním programem můžeme realizovat i na jiné terénní
základně, např. na místě, kam je konkrétní škola zvyklá jezdit. Pro takové školy v přírodě ale nemůžeme garantovat obvyklou cenu pobytů uvedenou v této brožuře, cena
se v těchto případech domlouvá individuálně.

.

program
ročník

MŠ (předškoláci),
1.–2. ročník

2.–3. ročník

3.–5. ročník

3.–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 20 h.)

26–28 h.

26–28 h.

26–28 h.

30–32 h.

V období říjen–březen nabízíme 4denní pobyty za zvýhodněnou cenu.

• ubytování na postelích s kompletními lůžkovinami (resp. ve vlastních spacácích na
základně Domašov nad Bystřicí)
• 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 dě na pobytu absolvují, a doporučí učitelům ak vity, jimiž
mohou probraná témata rozšířit nebo zopakovat po návratu do školy
• společnou fotograﬁi pro každého účastníka školy v přírodě

• zajištění zdravotníka akce (lektor Lipky se zdravotnickou kvaliﬁkací, vybavená
lékárna, přenosné lékárny na výlety); poplatek 1 900 Kč za pobyt pro skupiny do
49 žáků, 3 800 Kč za pobyt pro skupiny od 50 žáků
• doprava žáků autobusem na základnu a zpět (zprostředkujeme službu dopravní
ﬁrmy); cena dle aktuální nabídky dopravce
• doprava zavazadel žáků pro případ, že třída cestuje na školu v přírodě hromadnou
dopravou; nabízíme pouze skupinám do 40 žáků z brněnských škol; cenová nabídka
na vyžádání
• rozšíření rozsahu stravování o oběd v den odjezdu; poplatek 60 Kč/osoba

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 pla 1600 Kč.
Všechny ceny jsou smluvní.
Na pobytové týdny ﬁnančně přispívá Jihomoravský kraj (formou úhrady čás mzdových prostředků lektorů Lipky).

MŠ (předškoláci), 1.–2. ročník ZŠ

od dubna do října

Mo vací pobytového týdne je putování přírodou společně s Ferdou Mravencem a setkání s různými biotopy a jejich živočichy. Poznáme, jak to chodí v mraveniš či jak
si mravenci rozdělují práci, a budeme pozorovat živé mravence. Prozkoumáme potok
a les a odlovíme vodní i půdní bezobratlé. Je potřeba, aby se louky kosily, anebo kvůli
kosení zahynou všichni Beruščini luční kamarádi, a proto je potřeba mu zabránit?
Abychom zachránili Berušku, musíme prokázat, co všechno jsme se během pobytu
naučili.

2.–3. ročník ZŠ

od listopadu do března

Copak dělají naši kamarádi Ferda Mravenec, Brouk Pytlík a Beruška za krátkých zimních dnů? V teplém mraveniš si uvaří bylinkový čaj a učí se poznávat zákonitos přírody. Ferda Mravenec však není žádný pecivál a nebojí se vyjít ven z mraveniště ani
v zimě! Dě s ním tak mohou prozkoumat zimní les a poznat jeho obyvatele. Kdo z živočichů je zimní spáč a koho můžeme podle stop vypátrat i v zimní přírodě? Lze rozeznat druhy stromů, i když jim opadalo všechno lis ? Do lesa se vypravíme také večer
a zaposloucháme se do zvuků noční přírody.
Pobytový týden Ferda v zimě vychází z pobytového programu Ferda v přírodě a je
upraven pro zimní měsíce.

3.–5. ročník ZŠ

celoročně

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 zajis t lidem
ve své zemi zdraví.
V jednotlivých dnech navštěvují různé ostrovy, kde po splnění daného úkolu vždy získají tajemnou šifru. Žáci například zjis , 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 hos nou ve zdravém stylu, kterou si žáci
sami připraví, a odhalením moudros skrytých v šifrách.
Program vznikl v rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji s ﬁnanční
podporou Evropského sociálního fondu.

3.–6. ročník ZŠ

celoročně

Žáci se na začátku pobytového týdne přesunou do časů minulých, stanou se učedníky a postupně se vyučí několika řemeslům. V rámci jednotlivých řemeslných dílen
si nejen vyzkouší práci s různými materiály, popř. potravinami, ale seznámí se také
s dalšími environmentálními souvislostmi. Porovnají, jaký dopad na přírodu měl život
lidí na venkovském statku před 100 lety a jaký má dopad život lidí dnes. Řeší například, které materiály používají lidé od pradávna a které jsou vynálezem moderní doby,
které potraviny jsou lokální a které dovážíme nebo jak zacházet s přírodními zdroji,
abychom zajis li trvale udržitelný rozvoj. Řemeslné dílny vybírá před pobytem z nabídky doprovázející pedagog (tvoření z vlny, pletení z pedigu, výroba ručního papíru,
pečení chleba, ad.)
Žáci zároveň pátrají po předcích dívky Jose ny a snaží se doplnit bílá místa v jejím
rodokmenu.

V pobytovém týdnu Řemesla jsou použity čás ekologických výukových programů
Hospodářství u Šnofouse, Jak roste chléb a Běžela ovečka vyučovaných na pracoviš
Lipky Lipová v rámci půldenních výukových programů.

5.–7. ročník ZŠ

od dubna do října

Žáci řeší zadané úkoly, výzkumem v terénu získávají potřebné informace, ty dílčím
způsobem zpracují a na konci týdne prezentují své výsledky. Cílem žáků je během týdenního pobytu vytvořit televizní reportáž, ve které správnými technikami zmapují
stav životního prostředí v dané oblas . V menších skupinkách se vydávají do terénu
a společně s pedagogem Lipky zkoumají jednotlivé biotopy nebo významné oblas
vlivu člověka na životní prostředí (vodní a lesní ekosystémy, domácí ekologie – ekologický provoz základny a obce, chráněná území a jejich stav). Během týdne čekají
žáky také „mediální dílny, v nichž se naučí, jak vytvořit a strukturovat reportáž či jak
ovládat kameru, a připraví se na roli reportérů. Reportáže pak sami natočí a na konci
pobytu je představí ostatním skupinám.

®
4.–6. ročník ZŠ

celoročně

Program vytvořil americký Ins tut Výchovy o Zemi (Ins tute for Earth Educa on)
a Rozmarýnek jej nabízí v rámci licenční smlouvy.
Pobytový program s navazujícím dokončením ve škole a doma.
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 ze 4denního pobytového programu a navazující práce dě ve škole či doma.
Na začátku pobytu žáci objeví tajemnou přírodovědnou laboratoř pana E. M. Zjis ,
že pro odkry 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. K celodennímu výletu je na pobytu inspiruje
ručně psaný deník pana E. M., stejně jako k opakovaným návštěvám svého „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 nega vního dopadu
na přírodu a druhý za to, že vlastní získané poznatky a zkušenos doma sdílí s druhým
člověkem.

