
 

 

Vážené paní ředitelky a učitelky jihomoravských mateřských škol, 
dovolujeme si vás pozvat již na 8. pracovní setkání pedagogů mateřských škol 

KONVIČKA 
8. konference k environmentální výchově v mateřských školách 

17. února 2011 od 8 do 16 hodin 

Administrativní a školicí centrum JMK, Cejl 73, Brno 
 
Tématem letošního ročníku bude zdravá příroda – zdravý člověk. Budeme se zabývat například 
zdravým vztahem člověka k přírodě a také zdravým prostředím v mateřské škole.  

Opět vás čekají dva bloky praktických dílen. Budete se moci zúčastnit jedné dílny v každém bloku. 
Zápis do dílen proběhne během dopoledne. 

Veškeré občerstvení (včetně oběda) je zajištěno v místě konání akce. Oběd bude probíhat formou 
studeného bufetu (bude připravena i vegetariánská varianta). 

Vzdělávací akce je akreditována MŠMT ČR pod č. j. 19 498/2008-25-394. Účastníci obdrží osvědčení o 
jejím absolvování.  

Díky finančním prostředkům z projektu Praktická environmentální výchova pro pedagogy, reg. 

č. CZ.1.07/1.3.10/02.0044 mají účastníci konference účast zdarma.  

Přihlášky posílejte do 4. února 2011. Přihlášky jsou závazné, v případě, že se konference nebudete 
moci zúčastnit, uvítáme zajištění náhradníka. Jestliže se vám jej nepodaří zajistit, informujte prosím co 
nejdříve e-mailem nebo telefonicky Kateřinu Řehákovou. Velice nám tím usnadníte organizaci 
konference. Přihlášku najdete na webových stránkách Lipky www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí. 

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 10 minut za 14 Kč. 
Budova JMK je od zastávky vzdálena cca 1 min. chůze.  

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

Přivítáme veškeré materiály a náměty vytvořené ve vaší škole během práce s dětmi – fotografie, 
plakáty či projekty. K dispozici budou nástěnky. V případě zájmu o tuto formu prezentace vaší školy 
uveďte prosím vaše požadavky do přihlášky.  

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



 

 

PROGRAM KONFERENCE KONVIČKA 2011 
 

Prezence, drobné občerstvení (8.00–8.30) 

DOPOLEDNÍ BLOK PŘÍSPĚVKŮ (8.30–10.45) 

Přivítání, informace o novinkách v síti MŠ Mrkvička 
Mgr. Hana Korvasová, Mgr. Kateřina Řeháková  

 Začít spolu  
Mgr. Juliana Gardošová, ředitelka MŠ Beruška, Frýdek-Místek 

Přestávka  

DOPOLEDNÍ BLOK DÍLEN (10:45–12:45) 

1. Začít spolu  
Mgr. Juliana Gardošová, ředitelka MŠ Beruška, Frýdek-Místek 

2. Jak se žije bez chemie 
Mgr. Kateřina Ševčíková, Ekocentrum Brno  

3. Ubrousku, prostři se!  
Ing. Jana Janová, Chaloupky o. p. s. 

4. Environmentální výchova pro malé divochy  
Mgr. Jan Krajhanzl, ekopsycholog  

Oběd (12.45–13.45) 

ODPOLEDNÍ BLOK DÍLEN (13.45–15.45) 

Nabídka dílen bude stejná jako v dopoledním bloku    

 

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ (15.45 – 16.00) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ A DÍLEN 
DOPOLEDNÍ BLOK PŘÍSPĚVKŮ 

Začít spolu  
Účastníci se seznámí s hlavními cíli a principy programu Začít spolu, s podnětným prostředím, 
integrovaným učením hrou, individualizací a propojením programu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro předškolní vzdělávání. V části tematické plánování se seznámí s projektem Zdravá 
abeceda. 
Mgr. Juliana Gardošová, ředitelka MŠ Beruška, Frýdek-Místek 

 

DÍLNY 

1. Začít spolu  
Dílna navazuje na dopolední přednáškový blok. Účastníci si prakticky vyzkouší integrované učení hrou a 
prohlédnou si fotografie z mateřské školy pracující v tomto programu. 
Mgr. Juliana Gardošová, ředitelka MŠ Beruška, Frýdek-Místek 

2. Jak se žije bez chemie 
Chemické látky jsou součástí našeho každodenního života. Které z nich mohou ohrožovat naše zdraví a 
které nám nevadí a mohou být i prospěšné? Budeme se věnovat např. úklidu a úklidovým 
prostředkům, nábytku, školním a kancelářským potřebám či použití bylinek. Dozvíte se aktuální 
informace o tom, jak je možné chovat se šetrně ke svému zdraví i životnímu prostředí a zároveň 
poskytnout veškerý komfort a vytvořit příjemné prostředí dětem ve třídě. Naučíme se, jak použít 
domnělý odpad k výrobě jednoduchých a krásných hraček či dárků pro rodiče. Samozřejmě si některé 
předměty sami vyrobíme. Dílna bude doplněna množstvím praktických ukázek. 
Mgr. Kateřina Ševčíková, Ekocentrum Brno  

3. Ubrousku, prostři se!  
Prostřednictvím pohádky se seznámíme se základními stravovacími návyky. Různá pohybová cvičení, 
výtvarné techniky a melodické popěvky nás nechají nakouknout pod ubrousek tak, abychom získali 
základní poznatky o zdravé výživě, stolování, hygieně. Nakoupíme potraviny, ochutnáme je a ještě si 
něco dobrého uvaříme. 
Mgr. Jana Janová, Chaloupky o. p. s. 

4. Environmentální výchova pro malé divochy  
Předškolní věk je pro kontakt dětí s přírodou jedinečný z několika důvodů: kdy jindy mají děti tolik času 
na hraní v přírodě? Kdy jindy v sobě mají tolik energie, zvídavosti a úžasu? Kdy jindy potřebují v přírodě 
od dospělých tolik podpory? Protože jako dospělí hrajeme v životě „malého divocha“ velkou roli, 
společně se zamyslíme, jak se vztah předškolního dítěte k přírodě krůček po krůčku vyvíjí a jak ho 
můžeme my sami pedagogicky podporovat. Všímat si budeme například pohybu dětí v přírodě, jejich 
soucitu, fantazie a potřeby bezpečí a připomeneme si také některé mýty, které o environmentální 
výchově v předškolním věku panují. Při workshopu budeme čerpat z pedagogických a osobních 
zkušeností účastnic, které budeme doplňovat poznatky vývojové psychologie a ekopsychologie. 
Mgr. Jan Krajhanzl, ekopsycholog 


