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lipka poskytuje komplexní nabídku vzdělávání pro pedagogy 
všech stupňů škol, od dlouhodobých kurzů pro koordinátory 
environmentální výchovy ve školách či systemati cké spolupráce 
se školními kolekti vy až po temati cky pestrou nabídku seminářů 
pro pedagogy.

Aktuální informace naleznete na www.lipka.cz/pro-pedagogy, 
podrobnosti  o akcích také na www.lipka.cz/kalendar-akci.
Není-li uvedeno jinak, na akce se hlaste elektronicky 
na www.lipka.cz/kalendar (tlačítko                 ).

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

– akreditováno MŠMT
– k úhradě můžete použít prostředky ze šablon 

(zejména v oblastech polytechnická výchova, 
osobnostně sociální a profesní rozvoj)

PVČ – pedagogové volného času
MM – cena pro členy sítě Mrkev/Mrkvička

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
vzdělávání pedagogů se věnuje především pracoviště Kamenná

Kamenná 20, 639 00 Brno
T: 543 420 823 I E: kamenna@lipka.cz I www.lipka.cz/kamenna

letní školy, prázdninové kurzy

environmentální témata, 
změna klimatu

venkovní výuka

přírodní zahrady 
a zahradní pedagogika

jak učit s ohledem na přírodu?

učení není mučení

výchova k podnikavosti

www.lipka.cz
www.lipka.cz/pro-pedagogy
www.lipka.cz/kalendar
www.lipka.cz/kalendar
www.lipka.cz/kamenna
mailto:kamenna@lipka.cz
www.lipka.cz/kamenna
www.facebook.com/lipka.kamenna
www.instagram.com/lipka.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCI4d0U3ImsR5B7WUMFQTm1g
https://open.spotify.com/show/7lKd3QpLHzuqo13yCknxeB


1.–4. 7. 2022
Jezírko

11.–15. 7. 2022
Rychta,  
Krásensko, okolí

1.–5. 8. 2022
Lipová

15.–19. 8. 2022
Kadlcův mlýn  
u Brna

Letní škola pedagogů 
volného času

Repetitorium terénní 
přírodovědy

Řemeslné léto 

Letní škola  
podnikavosti

4 500 Kč

3 000 Kč

4 500 Kč

zdarma 
pro JMK

PVČ, ŠD 

pedago-
gové  
především 
přírodo-
vědných 
předmětů

veřejnost 
vč. peda-
gogů

2. st. ZŠ, 
SŠ  
(v JMK)

Jste na začátku cesty k volnočasové pedagogice? Hledáte vhodné aktivity a způ-
soby práce s dětmi nebo dospělými? Máte za sebou teoretický kurz a toužíte po 
praktických dovednostech? Pak je letní škola určena právě vám. Na vlastní kůži 
zažijete metody a principy volnočasové pedagogiky. Získáte osobní zkušenost, 
inspiraci i pochopení vlastní cesty pro pořádání různých typů volnočasových 
aktivit.  

Zažijte přírodu na vlastní kůži! Během pětidenní letní školy nabízíme pedagogům 
oživení a doplnění znalostí z terénní přírodovědy, přehled pomůcek a metod pro 
terénní průzkumy a inspiraci pro venkovní výuku.

Láká vás tvoření ohleduplné k přírodě a rádi byste sdíleli své zkušenosti  
s ostatními? Společně se blíže podíváme na práci se dřevem, textilem a hlínou.  
Vyzkoušíme rozmanité nástroje a vyrobíme si např. dřevěné hodiny. Dozvíme se, 
jak využívat hliněné pigmenty a na co všechno se mohou hodit např. staré rifle.  
Své nabyté znalosti a zkušenosti propojíme s environmentálními tématy.

Potřebujete dobít baterky? Užijte si s námi 5 dní plných inspirace. Zážitková letní 
škola vám nabídne cesty, jak rozvíjet kreativitu a podnikavost u vašich žáků. Díky 
práci s nápadem bude výuka vaše žáky a určitě i vás více bavit. Těšit se můžete na 
zážitky, zajímavé osobnosti, sdílení s dalšími pedagogy, ale i na čas sami pro sebe. 

letní školy, prázdninové kurzy
Přemýšlíte, co s nadcházejícím létem? Dopřejte si aktivní odpočinek a dobijte baterky na některé z tematických letních akcí!

termín a místo název akce cena cílová 
skupina

anotace

https://www.lipka.cz/soubory/letni_skola_podnikavosti_pozvanka--f14783.pdf
https://www.lipka.cz/rychta-vzdelavani-pedagogu
https://www.lipka.cz/soubory/spvc_letni-skola_plakat-2022--f14926.pdf
https://www.lipka.cz/soubory/remeslne_leto--f15002.pdf


17.–21. 8. 2022
Rychta 

22.–24. 8. 2022
Kamenná

Za hranice učebnice 

Letní škola  
formativního  
hodnocení

4 000 Kč 

3 500 Kč 

ZŠ, SŠ 

ZŠ, SŠ

Zveme vás na letní školu terénní výuky! Učení venku má mnoho výhod, ale pojí se 
i se spoustou obav – jak naložit s časem, jak zvládnout důležité učivo, jak se vypo-
řádat s tím, že venku není tabule a kde všude se dá učit a jak poznat, že opravdu 
učím? Těšte se na praktické tipy pro rozjezd výuky venku, a také seznámení  
s různými metodami a formami, které pomáhají překonat první překážky.  
Doporučujeme pro dvojici pedagogů z jedné školy, protože ve dvou se výuka 
venku lépe plánuje i uskutečňuje. 

Zavedení formativního hodnocení do výuky vyžaduje znalost principů a technik. 
Základem efektivního fungování je také spolupráce učitelů a proměna kultury 
školy. Cílem letní školy je pomoci týmům učitelů najít společnou cestu k celoškol-
nímu pojetí formativního hodnocení.

termín a místo název akce cena cílová 
skupina

anotace

https://www.lipka.cz/eprihlasky?idc=1621&kod=1162
https://www.lipka.cz/soubory/lipka-za-hranice-ucebnice--f14938.pdf


25. 2. 2022
9–15 h
Kamenná

21. 3. 2022
15.30–19 h
online

25.–26. 3. 2022
Pá 13 – So 13 h
Jezírko

5. 4. 2022
9–16 h
Kamenná  
(příp. online)

20. 4. 2022
8–17 h
Jihomoravský 
kraj

Zázraky přírody

Koordinátor EVVO  
v kostce 

Poselství  
Velikonočního  
ostrova

Jak na klimatickou 
změnu ve výuce

Toulavý autobus:  
jak na klima 

1 000 Kč

400 Kč

1 500 Kč

800 Kč

800 Kč

MŠ, 
1. st. ZŠ, 
ŠD, PVČ

MŠ, ZŠ, 
SŠ

ZŠ, SŠ

2. st. ZŠ, 
SŠ

MŠ, 
ZŠ, SŠ, 
zřizova-
telé

Co na Zemi funguje tak dobře, že si toho ani nevšimneme? Čím je naše planeta 
ve vesmíru jedinečná? Představíme si hlavní principy fungování přírody včetně 
závislosti člověka na neviditelných přírodních dějích. Přidáme praktické nápady, 
jak vysvětlovaná témata představit žákům.

Rádi byste si udělali základní představu o tom, kdo je to koordinátor EVVO a jak 
realizovat EVVO ve škole, než se rozhodnete pro účast ve specializačním studiu? 
Webinář poskytne základní informace o realizaci EVVO ve školách, roli koordiná-
tora EVVO, důležitých právních předpisech, plánování EVVO i metodické podpoře 
a dlouhodobých programech environmentální výchovy.

Můžeme se poučit z příběhu lidí, kteří žili na ostrově Rapa Nui? Nová metodika 
přináší náměty, metody a způsoby přemýšlení, jak provázet žáky v složitém  
a kontroverzním světě a vést je k aktivnímu jednání ve prospěch druhých  
či společnosti. Mnoho aktivit si během semináře vyzkoušíme.

Klimatická změna, nízkouhlíková budoucnost a adaptace ve městech i krajině 
patří mezi témata, která hýbou světem a žáky zajímají. Během roku jsme spolu 
s učiteli ze tří vybraných škol promýšleli, jak tato témata zařazovat do výuky,  
a navržené aktivity pak s žáky realizovali. Vytvořené materiály, ověřené zdroje  
a tipy na konkrétní aktivity nyní nabízíme dalším pedagogům. 

Vydejte se s námi na výlet do budoucnosti! I v Jihomoravském kraji dnes najdeme 
inspirativní místa, kde se počítá s adaptacemi na změnu klimatu. Projdeme si 
Živé stavby ve slavkovské firmě LIKO-S a objevíme zatím málo známé Komunitou 
podporované zemědělství. Získáte materiály do výuky od lesníků ŠLP Křtiny,  
kteří se připravují na změnu klimatu.

environmentální témata, změna klimatu
Společností hýbe klimatická změna, sucho a úbytky biodiverzity. Chcete vědět, jak (nejen) s těmito tématy pracovat ve výuce?

termín a místo název akce cena cílová 
skupina

anotace

https://www.lipka.cz/soubory/zazraky-prirody--f14141.pdf
https://www.lipka.cz/soubory/poselstvi-velikonocni-ostrova--f14172.pdf
https://www.lipka.cz/soubory/jak-na-klimatickou-zmenu--f14221.pdf
https://www.lipka.cz/soubory/toulavy-autobus--f14224.pdf


27.–29. 5. 2022
Pá 8 – Ne 18 h
Bílé Karpaty

Bílé Karpaty: krajem 
orchidejových luk

3 300 Kč / 
3 150 Kč 
MM

MŠ, ZŠ, 
SŠ, PVČ

V prostředí jedinečných květnatých luk s největší diverzitou na světě a zacho-
valých lesních komplexů se kromě přírody seznámíme i s managementem této 
specifické CHKO. Navštívíme ekologickou obec Hostětín, která je vzorem  
pro další malé obce na cestě k udržitelnosti.

termín a místo název akce cena cílová 
skupina

anotace



28.–30. 1. 2022
Pá 16 – Ne 17 h
Rozmarýnek

25.–27. 2. 2022
Pá 16 – Ne 17 h
Rozmarýnek

24. 3. 2022
8.30–16.30 h
online

19. 4. 2022
8.30–15.30 h
Kamenná

17. 5. 2022
7–19 h
Rakousko

24. 5. 2022
8.30–16 h
Kamenná

Permakulturní design 
(teorie)

Permakulturní design 
(workshop)

Po čem šlapem

Voda ve školní  
zahradě

Exkurze do přírodních 
zahrad Rakouska

Zdravá školní zahrada

3 400 Kč

3 400 Kč

1 500 Kč

1 500 Kč

1200 Kč 
+ 20 EUR 
na vstupy

1 500 Kč

veřejnost 
vč. peda-
gogů

veřejnost 
vč. peda-
gogů

MŠ, ZŠ, 
SŠ, ŠD

MŠ, ZŠ, 
SŠ, ŠD

veřejnost 
vč. peda-
gogů

MŠ, ZŠ, 
SŠ, ŠD

Principy permakultury jsou univerzální a lze je s úspěchem používat k plánování 
především užitkových pozemků. Na kurzu se naučíte s nimi pracovat a navrhnout 
např. školní zahradu.

Máte už základní znalosti principů permakultury? Pak si přijďte pod vedením  
lektora a za přispění ostatních účastníků navrhnout vlastní konkrétní pozemek, 
např. svou zahradu nebo školní přírodní zahradu!

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

Voda nad zlato! Odhalte s námi, jak ji zachytit, udržet, využít a zpomalit její 
průtok pozemkem či krajinou a další tipy a triky, které zmírní dopady narůstajícího 
sucha. Nedílnou součástí workshopu budou příklady dobré praxe a ukázka  
vhodných řešení pro školní zahrady.

Tradiční exkurze do přírodních zahrad nás inspiruje, jak vybudovat krásné 
a funkční zahrady v souladu s přírodou, bez chemie. Navštívíme anglické zahrady 
Dolního Rakouska, konkrétní zahrady budou upřesněny. 

Jak fungují v přírodní zahradě vzájemně propojené děje a souvislosti? Jak docílit 
stability a vysoké biodiverzity? Jak lze o přírodní zahradu pečovat bez chemie, 
aby zůstala zdravá? Seminář odpoví na tyto otázky a přidá mnoho zahradnických 
triků, které fungují na nezvané hosty.

přírodní zahrady a zahradní pedagogika
I u vaší školy může vzniknout přírodní zahrada! Naučíme vás, jak se o ni starat i jak ji využívat ve výuce.

termín a místo název akce cena cílová 
skupina

anotace

https://www.lipka.cz/soubory/po-cem-slapem--f14120.pdf
https://www.lipka.cz/soubory/voda-ve-skolni-zahrade--f13906.pdf
https://www.lipka.cz/soubory/exkurze-zahrady-dolniho-rakouska--f14572.pdf
https://www.lipka.cz/soubory/zdrava-skolni-zahrada--f13907.pdf
https://www.lipka.cz/soubory/lipka_rozmarynek_permakulturni-design2022--f14786.pdf


Program Venkovní učitel

1. 3. 2022
16.30–18 h
online

29. 4. –  
1. 5. 2022
Pá 15 – Ne 13 h
Jezírko

Venkovní učitel – 
motivační seminář

Venkovní učitel – 
základní kurz

zdarma

3 500 Kč

ZŠ

ZŠ

Učit venku dlouhodobě chce už trošku kuráže. Jak na to vám sdělí „venkovní  
učitelé“. Získáte inspiraci jak učit venku pravidelně a koncepčně. Okolí školy  
se pro vás stane otevřenou učebnicí pro každodenní výuku.

Dlouhodobé učení venku přinese vaší výuce nový smysl a vám profesní růst. Na 
intenzivním základním kurzu se seznámíte s principy pro koncepční výuku venku 
a doporučenými metodami. Vytvoříte si vlastní představu o podobě učení venku 
vhodné pro vaši třídu nebo školu. Naší dlouhodobou vizí je vytvořit síť učitelů 
učících venku – tento kurz je první krok k tomu, jak se stát Venkovním učitelem.

venkovní výuka

Učitelé zapojení do programu Venkovní učitel si můžou zdarma půjčovat badatelské pomůcky (přehled je na www.venkovnivyuka.cz/pomucky).

Chcete učit venku dlouhodobě, různá témata, v různých ročních obdobích? Nabízíme vám podporu a inspiraci v programu Venkovní učitel.

termín a místo název akce cena cílová 
skupina

anotace

www.venkovnivyuka.cz

https://www.lipka.cz/soubory/venkovni-ucitel-webinar--f14583.pdf
https://www.lipka.cz/soubory/2022_04_29_venkovni-ucitel-zakladni-kurz--f14135.pdf
www.venkovnivyuka.cz
www.venkovnivyuka.cz
www.venkovnivyuka.cz/pomucky


jak učit s ohledem na přírodu?

9. 3. 2022
9–17 h
Kamenná

18. 3. 2022
8.30–16 h
Kamenná

22. 3. 2022
8.30–15.30 h
Lipová

12. 4. 2022
9.30–17.30 h
Kamenná

13.–15. 5. 2022
Pá 16 – Ne 13 h
Jezírko

Místo, kde žijeme

Obr od Bodláčí hory

Jarní ateliér v zahradě

100 míst,  
která učí venku

Badatelský víkend  
na Jezírku

1 000 Kč

1 000 Kč

550 Kč

1 750 Kč

1 900 Kč

ZŠ, SŠ

1. st. ZŠ, 
ŠD, PVČ

MŠ, 1., 
2. r. ZŠ, 
ŠD

MŠ, 
1. st. ZŠ, 
vycho-
vatelé

ZŠ, SŠ

Jak pomocí dobré interpretace nadchnout nejen žáky? Blažena Hušková vás 
inspiruje, jak v dětech budovat lásku k místu, kde žijí. Představí místně zakotvené 
učení, které žáky baví a je jim blízké. Principy výuky si vysvětlíme na praktických 
ukázkách projektů ze škol. Určitě vyrazíme objevovat také okolí Kamenné.

Vtáhněte žáky do děje s pomocí Global Storylines – výuky příběhem a veďte 
je k aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci, solidaritě a empatii 
s druhými. Příběh Obr od Bodláčí hory umožňuje otevřít s žáky téma setkání se 
s odlišností. Třída či skupina vytvoří fiktivní komunitu – obyvatele vesnice, kteří po 
setkání s obrem čelí postupně se objevujícím problémům a hledají pro ně řešení. 
Metodiku vám představíme a podělíme se o praktické zkušenosti s jejím využitím 
ve škole či na akcích.

Příroda je studnicí inspirace obzvlášť na jaře. Využijeme vrbové proutí, seno  
a ovčí vlnu. Nachystáme si jedlou dekoraci, zjistíme, jak pěstovat a stříhat vrby,  
zahrajeme jarní pohádku a ušijeme si květinového skřítka.

Chcete učit venku, ale váháte KDE? Přemýšlíte, zda potřebujete venkovní učebnu 
či jaké výukové prvky si pořídit do zahrady? Přestaňte přehlížet místa kolem vás 
a objevte, jak je využít do výuky, co nekupovat a raději vyrobit s dětmi,  
jak snadno využít své nejbližší okolí a díky tomu učit efektivněji. 

Provedeme vás celým otevřeným badatelským cyklem, společně prozkoumáme 
věková specifika badatelství a možnosti dlouhodobých výzkumů. Zaměříme se  
na posílení motivace i seznámení s běžně dostupnými i méně známými druhy  
pomůcek, některé si sami vyrobíme.

Metodické semináře vás seznámí s inovativními metodami, které u žáků účinně rozvíjí přírodovědnou a environmentální gramotnost.

termín a místo název akce cena cílová 
skupina

anotace

https://www.lipka.cz/soubory/misto-kde-zijeme--f14219.pdf
https://www.lipka.cz/soubory/obr-od-bodlaci-hory--f14782.pdf
https://www.lipka.cz/soubory/jarni_atelier_v_zahrade--f14077.pdf
https://www.lipka.cz/soubory/100-mist-ktera-uci-venku--f14222.pdf
https://www.lipka.cz/soubory/badatelsky-vikend-na-jezirku--f14225.pdf


2. 2. 2022
9–16 h
Kamenná

2. 3. 2022
9–16 h
Kamenná  
(příp. online)

17. 3. 2022
9–12.30 h
Kamenná

11. 4. 2022
15–18.30 h
online

13. 4. 2022
8.30–16.30 h
Kamenná

Jak čelit manipulaci

Chyba je kámoš  
žáků i učitelů

Otázky jako mosty  
k učení

Formativní skupina

Hra venku  
jako základ učení

1 200 Kč

1 500 Kč

500 Kč

250 Kč

1 750 Kč

ZŠ, SŠ, 
ŠD, PVČ

ZŠ, SŠ

ZŠ, SŠ

ZŠ, SŠ

MŠ, 
1. st. ZŠ, 
vycho-
vatelé

Lektor Učitele naživo Michal Dubec nás seznámí s tím, jak funguje manipulace 
v komunikaci (skrytá agrese, skrytá pasivita) a jak na ni účinně reagovat. Procvi-
číme její rozpoznávání v komunikaci s kolegy či rodiči. Budeme se věnovat i auto- 
-manipulacím, kvůli kterým děláme věci, které nechceme, a pak si to vyčítáme.

Učitelky a zkušené lektorky Jana Stejskalová a Bára Heřmanová nabízí inspiraci 
k práci s chybou s využitím konkrétních ukázek žákovských prací. Jak reagovat  
na chybu, aby to podpořilo další učení dětí? Jak a proč vůbec zjišťovat příčiny  
žákovských chyb? A jak se v naší výuce odráží náš vztah k chybě?

Otázky. Otázky? Otázky! Prostřednictvím (rolové) hry vstoupíme do říše otázek. 
Prozkoumáme je z pozice učitele i z pohledu žáka. Vyzkoušíme si metody rozví-
jející dovednost kladení otázek a vytvoříme zásobník (formulací) otázek, které 
vedou k učení.

Ukazuje se, že učitelé dosahují většího pokroku, když mají možnost učit se jeden 
od druhého a sdílet své zkušenosti. Pod vedením odborníků a mentorů se účast-
níci zdokonalují ve formativním hodnocení. Formativní skupina se zaměřuje na 
přímou podporu pedagogů a vytváří prostor pro sdílení zkušeností, inspiraci do 
výuky, společnou reflexi výuky a způsobů hodnocení výsledků učení žáků.

S lektorkou Justinou Danišovou zjistíme, že u každého dítěte vypadá volná hra 
jinak. Objevíme katalog hraček a her, které nabízí sama příroda. Zjistíme,  
jak snadno lze propojit hru s učením a jak zřídit venkovní dílnu či ateliér,  
a odhalíme zloděje svobodného hraní.

učení není mučení
Jak zajistit, aby se naši žáci rádi učili a zažívali v environmentálním vzdělávání úspěch.

termín a místo název akce cena cílová 
skupina

anotace

https://www.lipka.cz/soubory/chyba-je-kamos--f14218.pdf
https://www.lipka.cz/soubory/otazky-jako-mosty-k-uceni--f14980.pdf
https://www.lipka.cz/soubory/hra-venku-jako-zaklad-uceni_13-04-2022--f14187.pdf


výchova k podnikavosti

Aktuální nabídku aktivit a akcí sledujte na www.lipka.cz/podnikavost.
Pokud nechcete nic minout, přihlaste se k odběru zpravodaje Novinky ze světa podnikavosti na školách, formulář je dostupný na webu 
www.lipka.cz/podnikavost.

10. 2. 2022
16.30–18.30 h
online

25. 2. 2022
8.30–15.00 h
dílna Waldorfské 
ZŠ a MŠ  
Plovdivská, Brno

2. 3. 2022
14–18 h
KUMST, Brno / 
online

7. 6. 2022
9–15 h
KUMST, Brno

FUCKUP = základ 
učitelské profese?

Dřevo jako spoluator

Rodiče ve škole

Podnikavá konference

zdarma 
pro JMK

1 500 Kč

zdarma 
pro JMK

zdarma 
pro JMK

MŠ, ZŠ, 
SŠ, VOŠ 
(z JMK)

MŠ, ZŠ, 
ŠD

MŠ, ZŠ, 
SŠ, VOŠ 
(z JMK)

ZŠ, SŠ  
(z JMK)

Kdo má dokonalé hodiny, nechť první hodí kamenem! Aneb jak se vyrovnáváme 
jako učitelé s vlastními chybami ve vedení hodiny a proč je dobré o nich beze stra-
chu přemýšlet a mluvit. Na konkrétních příkladech se společně zamyslíme, jak nás 
brzdí či posouvají naše chyby, jak a kde se nejlépe učíme novou metodu, kde brát 
inspiraci a jak ji uvést do praxe či proč je dobré sdílet materiály a nápady.

Dřevo je pro učitele i děti výzva, která otvírá mnohé možnosti zpracování a také 
cestu k rozvoji podnikavých kompetencí. Nejprve je však třeba dřevu porozumět 
a naučit se bezpečně pracovat se základním dřevoobráběcím nářadím. Pod vede-
ním Martiny Bielikové si z voňavého dřeva vyrobíme lžíci nebo malou misku tak, 
abychom nově nabyté zkušenosti byli schopni předat dětem.

Zapojte rodiče jako rovnocenné partnery ve vzdělávání – děti, rodiče i učitelé 
budou spokojenější. Ze semináře si odnesete inspiraci pro partnerskou komuni-
kaci mezi rodinou a školou a také komunikační strom – jednoduchou pomůcku 
pro nastavení pravidel komunikace. Ukážeme si příklady z praxe a možnosti fun-
gování rodičovského spolku. Sestavíte si plán zapojení rodičů do života vaší školy.

Nevíme přesně, jak bude vypadat svět, do kterého vyrůstají dnešní žáci a stu-
denti. Ti podnikaví však mají dobře nakročeno v něm uspět. Další ročník konfe-
rence se zaměří na vědomí vlastních kvalit a silných stránek, které motivují žáky 
využívat svůj talent a rozvíjet dovednosti pro týmovou spolupráci a inspiraci ostat-
ních. Přijďte načerpat energii a podnikavého ducha pro svoji výuku!

Výchova k podnikavosti trénuje žáky a studenty pro život – připravuje je na zvládání rychlých a častých změn, které přinese 21. století do všech  
oblastí jejich života.

termín a místo název akce cena cílová 
skupina

anotace

https://www.lipka.cz/soubory/fuckup--f14787.pdf
https://www.lipka.cz/soubory/drevo_jako_spoluautor_final-ii--f14773.pdf
https://www.lipka.cz/soubory/rodice-ve-skole--f14762.pdf
www.lipka.cz/podnikavost
www.lipka.cz/podnikavost
www.lipka.cz/podnikavost
https://lipka.us4.list-manage.com/subscribe?u=d151a33582a8b9a08f96f695e&id=82a58de371


vzdělávání ze záznamu
Pandemie umožnila vznik celé série inspirati vních online akcí, ze kterých je i záznam, a vy se tak k vybraným tématům můžete vráti t anebo nahlédnout.

Formati vní hodnocení 
Jak a proč zavádět hodnocení podporující učení? Seznámíte se s učiteli, kteří do toho šli a uslyšíte podstatu celého procesu. 
V jiném díle pak třeba to, jak jít na slovní hodnocení.
Hledejte webinář: Slovní hodnocení – proč a jak? a nově záznam konference UČÍM PRO ZMĚNU Komplexní rozvíjející hodnocení.

Výuka venku a jak na to
Několik webinářů zaměřených na základní principy venkovního učení podporující pobyt venku (i v době distanční výuky), vztah k přírodě, 
vztah k místu, bezprostřední kontakt s přírodninami třeba díky originální fyzice. Vše prostřednictvím inspirati vních osobností .  
Hledejte webináře: K učení jen počítač nestačí, Zamiluj si přírodu, Objev místo, kde žiješ, Hra venku, Fyzika venku.

Neváhejte projít náš YouTube kanál:

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

poselství velikonočního ostrova
Představujeme vám zbrusu novou metodiku pro učitele ZŠ i SŠ! Poradí, jak s dětmi citlivě 
otvírat náročná témata, jako je život plýtvající civilizace na planetě s omezenými zdroji. 

Sloha obsahuje metodiku pro mladší (7–13 let) a pro starší (13–20 let),
žáky a studenty provází příběhem rozkvětu a kolapsu kultury na Velikonočním ostrově 
a přináší zamyšlení o proměnách té současné,
součástí  jsou petroglyfy k moti vaci i imaginaci, zoom karty, obrázky z historie ostrova,
další akti vity a náměty zdarma ke stažení (30 příloh s pracovními materiály k vyti štění 
či online hra Jak zachránit Velikonoční ostrov).

Zoom karty Klíč k Rapa Nui můžete zakoupit také samostatně jako hru zaměřenou 
na týmovou spolupráci.

www.lipka.cz/e-shop

https://www.youtube.com/watch?v=QCvR6C8CeqY
https://www.youtube.com/channel/UCI4d0U3ImsR5B7WUMFQTm1g
https://www.lipka.cz/velikonocni-eshop?idk=zbozi112|5
https://www.lipka.cz/velikonocni-eshop?idk=zbozi112|5
https://www.lipka.cz/lipka?idk=zbozi114|5
www.lipka.cz/e-shop
https://www.youtube.com/channel/UCI4d0U3ImsR5B7WUMFQTm1g
https://www.youtube.com/watch?v=-N3Hz6EEEt8
https://www.youtube.com/watch?v=4zzjoamkhUs
https://www.youtube.com/watch?v=KNOyrHmu564
https://www.youtube.com/watch?v=-0eRl3uznXY
https://www.youtube.com/watch?v=jGhYBcjaX2Q
https://www.youtube.com/watch?v=xVAxjEwUlQY


WWW.LIPKA.CZ

©
 L

ip
ka

 2
02

1

www.lipka.cz



