
17.–21. 7. 2023
21.–25. 8. 2023
Rychta,
Krásensko

31. 7. – 
4. 8. 2023
Horská Kvilda

7.–11. 8. 2023
Lipová, Brno

15.–17. 8. 2023
9–16 h
Kamenná, Brno

4. 2. 2023
9–18 h
Rozmarýnek, 
Brno

21. 2. 2023
8.30–16 h
Kamenná, Brno 

25. 2. 2023
9–18 h
Rozmarýnek, 
Brno

7. 3. 2023
8.30–16 h
Kamenná, Brno

30. 3. 2023
8.30–16 h
Jezírko,
Soběšice

18. 4. 2023
9–16 h
Kamenná, Brno

27. 4. 2023
8.30–16.30 h
Kamenná, Brno

10. 5. 2023
8.30–16 h
Kamenná, Brno

19.–21. 5. 2023
CHKO 
Železné hory
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3 500 Kč

3 000 Kč

4 500 Kč

3 000 Kč

2 100 Kč

1 000 Kč

2 100 Kč

800 Kč

260 Kč

zdarma  – 
podnika-
vost

1 500 Kč

1 500 Kč

bude 
upřes-
něna

ZŠ, SŠ, 
PVČ

specia-
lizační 
studium

MŠ, ZŠ, 
ŠD

ZŠ, SŠ

MŠ, ZŠ, 
SŠ

MŠ, ZŠ, 
ŠD

MŠ, ZŠ, 
SŠ

MŠ, 
1. st. ZŠ

ZŠ, SŠ

ZŠ, SŠ, 
ŠD, PVČ

MŠ, ZŠ, 
SŠ, ŠD

1. st. ZŠ

MŠ, ZŠ, 
SŠ, ŠD, 
PVČ, aj.

Přijďte si oživit a doplnit znalos�  z terénní přírodovědy! Zaměříme se na determi-
naci jednotlivých druhů organismů, ekologické vazby, výuku v terénu i pomůcky. 
Botanický, ornitologický, entomologický a geomorfologický blok doplní další oblas�  
jako lesnictví, mechorosty, sinice a řasy, pavouci, pobytová znamení, rekul� vace aj.
V tomto roce můžete vybírat hned ze dvou termínů!

Terénní exkurze zejména pro pedagogy, absolventy Specializačního studia pro koor-
dinátory EVVO, kteří se chtějí hlouběji seznámit s tema� kou NP Šumava, zapojit se 
do revitalizace rašeliništ a potkat se navzájem.

Těšte se opět na tvoření ohleduplné k přírodě, sdílení zkušenos�  i environmentální 
témata! Konkrétní náplň akreditovaného programu bude v průběhu roku upřes-
něna na webu Lipky.

Přijďte před začátkem školního roku načerpat novou inspiraci do výuky. Na letní 
škole forma� vního hodnocení si představíme pilíře FH, jak takovéto hodnocení 
podporuje učení žáků, přebírání odpovědnos�  za vlastní vzdělávání. Letní škola 
je vystavěna na tříleté zkušenos�  začínajících i pokročilých učitelů s � mto téma-
tem a použité příklady jsou z reálné výuky na základních školách. Doporučujeme 
především více učitelům ze stejné školy.

Seznamte se s principy permakultury a jejího využi� . Teore� cký kurz nabídne 
obecné základy, které pak lze využít na navazujícím workshopu 25. 2. 2023, 
kde si budete moct navrhnout např. vlastní školní zahradu.

Všichni chceme, aby dě�  do školy chodily rády a cí� ly se spokojené. Aby spon-
tánně projevovaly své názory a pocity, nebály se chybovat, ak� vně se zajímaly 
o dění kolem sebe, cí� ly se být platným členem skupiny a zažívaly úspěch. 
Lektorka Zdeňka Štefanidesová nám poradí, jak na to. 

Cílem je navrhnout si vlastní pozemek podle principů permakultury pod vedením 
lektora a ostatních účastníků. Tento workshop je určen absolventům permakultur-
ních kurzů, ale není to podmínkou. Na vysvětlování základních pojmů bude 
jen málo času.

Metodika Luční školka seznamuje s drobnými živočichy, které můžeme snadno 
pozorovat všude kolem nás – v trávě, půdě, potoce. Přibližuje i jejich přirozené 
prostředí a funkci v ekosystému. Seznámíme se také s přírodními zahradami, které 
poskytují živočichům vhodné prostředí k životu a nám výborné výukové možnos� .

Přijďte si osahat principy a prostředky dlouhodobé výuky venku, prak� cky vyzkou-
šet vybrané metody a pomůcky a vytvořit si představu o začlenění učení venku 
do svého předmětu či školy. Zapojení do vznikající sítě Venkovních učitelů vám 
pomůže – získáte základní sadu pomůcek a metodickou podporu Lipky.

Lektor Učitele naživo Michal Dubec nás seznámí s � m, jak funguje manipulace 
v komunikaci (skrytá agrese a skrytá pasivita) a jak na ni účinně reagovat. 
Procvičíme rozpoznání manipulace v komunikaci s kolegy či rodiči. Budeme se 
věnovat i automanipulacím, kvůli kterým často děláme věci, které dělat 
nechceme a následně si to vyčítáme.

Jak pečovat o půdu a chránit ji před erozí? Jak půdu zúrodňovat podle principů 
přírodního zahradničení? Na semináři se naučíte správně kompostovat, mulčovat 
i zeleně hnojit. Odhalíte principy koloběhu živin v půdě a dozvíte se, proč jsou 
živočichové nenahraditelnou součás�  zdravé půdy.

Výuka venku nabízí skvělé možnos�  pro výuku jazyků, matema� ky a samozřejmě 
i přírodovědy či vlas� vědy – nechte se inspirovat! Vytvoříte si geometrické obrazce 
či slovíčkovou mandalu, objevíte zahradní poklad i netradiční bingo. Ak� vity jsou 
nenáročné na pomůcky a snadno realizovatelné i na plácku v okolí školy.

Již tradiční třídenní exkurze nejen pro učitele. Spolu s odborníky a lokálními 
průvodci nahlédneme do krás a tajů CHKO Železné hory.

AKCE, KURZY A LETNÍ ŠKOLY
PRO PEDAGOGY
semináře      dílny      konference      exkurze

Aktuální informace, podrobnos�  o akcích a přihlášky naleznete na     www.lipka.cz/pro-pedagogy    .

Vysvětlivky k nabídce a cenám:
Cena uvedená u jednotlivých akcí pla�  pro pedagogy, 
nepedagogům bude navýšena o DPH (s výjimkou akcí bez akreditace).

– akreditováno MŠMT
PVČ – pedagogové volného času

* Jako náhradníci se můžete hlásit na kurz �������� ������ a ����� ��� �����. 

Další inspira� vní akce najdete také na   www.lipka.cz/kalendar-akci    .

VZDĚLÁVÁME K PODNIKAVOSTI
K výzvám se stavíme čelem a vedeme k tomu i žáky. Řídíme se myšlenkou z knihy Julianiho a Spencera Empower:
„Naším úkolem není připravit naše žáky na něco. Naším úkolem je pomoci jim připravit se na cokoliv.“
Rozvoji podnikavých kompetencí u žáků se věnuje pla� orma Podnikavá mysl. Přijďte na bezplatný kurz, 
koukněte na metodiky nebo jen brouzdejte webem s � py.

www.podnikavamysl.cz

POMOCNÍCI DO VÝUKY
Hledáte inspiraci, jak žáky seznamovat s přírodou a otázkami životního prostředí? 
Nahlédněte do našich metodik. V každé najdete nespočet ověřených � pů na ak� vity 
venku i uvnitř, pohádky, originální hry, pracovní listy a informace pro vás samotné.

www.lipka.cz/metodiky
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https://www.lipka.cz/eprihlasky?idc=1621&kod=1232
https://www.lipka.cz/eprihlasky?idc=1621&kod=1292

