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Učí se vaši žáci distančně a začínáte pociťovat ztrátu jejich pozornosti a motivace? Doporučte jim
jednodenní i pobytové nabídky! Na pobytech na Jezírku se mohou žáci učit podle pokynů svých učitelů,
poradit se případně s pedagogy z Lipky, ale také vyrážet do přírody a zkoumat ji, hrát hry s vrstevníky 
a večer si užít kouzlo ohně. Dnem v terénu na Rychtě jde výborně zpestřit přírodovědná témata. 

tematické programy z naší nabídky na pracovištích Jezírko, Lipová, Rozmarýnek
i Kamenná a dopřát žákům například terénní přírodovědu,
exkurze v Moravském krasu, výukové programy v terénu na pracovišti Rychta
(určené pro žáky od 4. ročníku výše).

pestré programy na pracovištích Jezírko, Lipová a Rozmarýnek,
program na míru dle zadání (témata na přání) na pracovišti Lipová, kontaktní
osobou je Blanka Jírů, blanka.jiru@lipka.cz,
program z nabídky Rozmarýnku realizovaný přímo ve školce, kontaktní osobou
je Lucie Vladová, lucie.vladova@lipka.cz.

LIPKA V ČERVNU PRO ŠKOLY A ŠKOLKY
Využijte volné termíny Lipky a zpestřete dětem pobyt ve školce nebo výuku vašim žákům! 
Rádi vás uvítáme na našich pracovištích, kde při programech dodržíme potřebná epidemiologická opatření.

Mateřské školy mohou využít:

Základní školy se mohou těšit na:

programy z naší nabídky na pracovištích Lipová a Kamenná,
exkurze v Moravském krasu, výukové programy v terénu na pracovišti Rychta.

Střední školy mohou vyrazit na:

PODPORA ŽÁKŮ ZŠ PŘI DISTANČNÍ VÝUCE

Přírodovědný terénní den pro žáky 6. až 8. ročníku v Krásensku.
Termín: 9. června (další připravíme podle zájmu).

PODPORA UČITELŮ PŘI DISTANČNÍ VÝUCE
Učení na dálku vytváří mnoho výzev. Na současnou situaci reagujeme v rozhovorech 
s odborníky, učiteli nebo i žáky. Obsahují praktické tipy na témata jako práce s
chybou, hodnocení na dálku, výuka v reálném prostředí či badatelství.

Týdenní pobyty pro žáky od 10 do 15 let na Jezírku v Brně-Soběšicích.
Termíny: 1.–5. června, 8.–12. června, 15.–19. června.

S Jezírkem za školou
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S Rychtou na průzkum breber
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