HOSTIVAŘ JAKO DÍLNA REGIONÁLNÍ VÝUKY
s akreditací MŠMT Č. J. MSMT- 2536/2013-201-72 ze dne 19.2.2013

Termín: 5.–7. dubna 2013
Programovým garantem akce je RNDr. Dáša Zouharová
Kontaktní osoba: Bc. Jana Dvořáčková, E: jana.dvorackova@lipka.cz, T: 543 420 823

Program:
PÁTEK, 5. dubna 2013
7.39 – 11.05

Doprava rychlíkem z Brna do Prahy, v 7. 39 h – 10. 21 h EC Slovenská strela; poté MHD z hlavního
nádraží na Toulcův dvůr, s přestupem ve stanici Opatov, v 10.31 – 11.05 h.

11.05 – 12.30

Ubytování, oběd

12.30 – 14.00

Mateřská škola Semínko, o.p.s.; součást areálu Toulcův dvůr
Zkušenosti ředitelky s výukou i provozem: Semínko je soukromou mateřskou školou s
environmentálním vzdělávacím programem. Klade důraz na výchovu k udržitelnému rozvoji, děti
tráví mnoho času venku.
Od roku 2004 jsou v provozu dvě smíšené třídy po 23 dětech. Ve třídě se střídají dvě kvalifikované
učitelky. Je zde také zahraniční asistent, který hovoří s dětmi i učitelkami anglicky.
V září 2010 byla otevřena třída typu lesní mateřské školy Lesníček 2 s docházkou čt-pá a kapacitou
15 dětí. V dubnu 2011 byla otevřena další třída Lesníček 3 s docházkou po-st se stejnou kapacitou
dětí.

14.00 – 14.15
14.15 – 18.30

Lektorka: Mgr. Magdaléna Kapuciánová, ředitelka mateřské školy
Přestávka
Středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův dvůr
Představení historie a současnosti areálu průvodcovskou službou Toulcova dvora. Návštěva
gotického špýcharu a jeho sklepení, kde jsou umístěny dvě stálé expozice s tematikou starého
zemědělského náčiní a přadných rostlin.
Hostivař v okolí Toulcova dvora
Proměny krajiny v historických souvislostech. Symbióza moderního sídliště se starou vesnickou
zástavbou. Seznámení s kulturně politickým děním v dané lokalitě (raně gotický kostel, dřevěná
barokní zvonice, statek ministerského předsedy Antonína Švehly, hrob F. X. Šaldy).
Lektor: Ing. Ivan Štěpka - již dvacátým rokem učí na ZŠ v Praze, devět let v souběhu na střední
škole, rok učil environmentální výchovu na Pedagogické fakultě UK.

18.30-19.30

Večeře
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19.30 – 21.00

Výstavka nejnovějších i 100 let starých regionálních učebnic
Seznámení s obsahem a formou jejich zpracování a následná společná diskuze o přínosech a úskalích
jednotlivých učebnic.
Motivační okénko: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/208783-deti-na-vysocine-se-uci-zregionalnich-ucebnic/
Reflexe pátečního programu
Lektoři: RNDr. Dáša Zouharová a Ing. Aleš Máchal, Lipka – pracoviště Kamenná

Sobota, 6. dubna 2013
6.30 – 7.00

Snídaně

7.23 – 9.30

Doprava MHD z Toulcova dvora na hlavní nádraží, v 7.23 – 7.54 h; odtud tzv. Posázavským Pacifikem
(http://www.pacifikem.cz) do Jílového u Prahy, tedy po slavné železniční trati z přelomu 19. a 20.
století, v 8.24 – 9.29 (Os 9055).

9.00 – 12.00

Putování po naučné stezce
Návštěva historického dolu na těžbu zlata, prohlídka největšího kamenného mostu ve střední Evropě
– technické památky z roku 1899, návštěva muzea zlata.
Lektor: Ing. Ivan Štěpka

12.00 – 13.00

Oběd v Jílovém u Prahy

13.00 – 15.00

Pěšky do Těptína chatovými osadami z 30. let 20. století
Lektor: Ing. Ivan Štěpka

15.00 – 17.30

Nové směry bydlení v návaznosti na opětovné sblížení člověka s přírodou

17.30 – 18.30

Prohlídka zcela ojedinělého domu z kamene, hlíny a dřeva a následně beseda s majitelem panem
Zvoníčkem.
Návrat přistaveným autobusem do Prahy

18.30 – 19.30

Večeře

19.30 – 21.00

Představení publikace Metodika tvorby regionální učebnice a předání publikace zájemcům
Diskuze nad navrženými formami a obsahem regionální učebnice, doporučenými postupy tvorby i
názory odborníků (do metodiky přispěli například RNDr. Václav Cílek, CSc., doc. PaedDr. Eduard
Hofmann, CSc. z Pedagogické fakulty MU, Michal Bartoš ze Sluňákova, etnolog a archeolog Jan
Pohunek a další) na přínosy a úskalí regionální výuky v praxi škol.
Reflexe sobotního programu
Lektoři: RNDr. Dáša Zouharová a Ing. Aleš Máchal, Lipka

LIPKA – ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO, LIPOVÁ 20
PRACOVIŠTĚ KAMENNÁ, Kamenná 20, 639 00 Brno | kamenna@lipka.cz | www.lipka.cz/kamenna

NEDĚLE, 7. dubna 2013
7.30 – 8.00

Snídaně

8.00 – 8.30

Přesun MHD do centra Prahy, uložení zavazadel do úschovny.

9.00 – 15.00

Program v centru Prahy – návštěva mnohých míst, kam běžný turista nezavítá. Například:
Havlíčkovy sady, známější pod názvem GRÖBOVKA, patřící mezi největší pražské parky
Hospodářské usedlosti s vinicemi zde byly již na počátku 17. století. Největší zásluhy má
poslední z majitelů M. Gröbe, který v poslední čtvrtině 19. století realizoval stavbu
novorenesanční vily projektovanou A. Barvitiem a obnovil rozsáhlé vinice. Nejkrásnější zákoutí
dolní části parku skrývá Neptunovu grottu, umělé skály, jeskyně a sochy romantizují přilehlé
prostory. Impozantní výhledy z památkově chráněného viničního altánu umocňují zážitky
návštěvníků. Velmi zajímavý je park i z hlediska dendrologického.
Národní památník na Vítkově
Místo slavné bitvy vedené J. Žižkou v roce 1420. Z hlediska architektonického velmi zajímavá
funkcionalistická stavba od J. Zázvorky s monumentální sochou J. Žižky od sochaře B. Kafky.
Impozantní výhledy na historickou část Prahy.
Riegrovy sady
Více než sto let starý rozsáhlý sad láká návštěvníky nevšedním pohledem na panorama Prahy.
Promyšlená výsadba dřevin činí z tohoto parku jednu z nejhezčích přírodních oáz města.
Závěrem našeho putování se zastavíme na místě, kde geniální skladatel A. Dvořák rozjímal a
těšil se z pohledů na projíždějící parní lokomotivy. Cestou k nádraží postojíme u místa, kde se
v roce 1969 upálil Jan Palach. Dnes je zde pomníček připomínající tuto smutnou událost.
Místa zvolíme podle zájmu účastníků nebo (ne)přízně počasí.
Oběd zajistíme během programu.
Lektor: Ing. Ivan Štěpka
Doprava rychlíkem z Prahy do Brna, nejpozději v 16.39 – 19.19 h, Ex 573 Brněnský drak.
Poznámka: Čas odjezdu z Prahy upřesníme s přihlášenými účastníky, kteří budou mít zájem o
společnou jízdenku se skupinovou slevou.
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