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ekologické výukové programy

Na

www.lipka.cz/evp naleznete:
podrobné anotace
cíle v rámci RVP, které programy naplňují
využívané metody a formy práce
specifické požadavky na účastníky

Milé paní učitelky a páni učitelé,
rok se s rokem sešel a Lipka je tu pro Vás zas! Držíte v ruce nabídku jednodenních výukových programů, které tvoří jeden ze základních kamenů naší činnosti už víc než dvacet let. Některé jsou
vyzkoušené desetiletí, průběžně je zdokonalujeme, obměňujeme.
A také vymýšlíme nové programy, s novými tématy i metodickými
přístupy.
Zkoumáme, bádáme, objevujeme souvislosti. Hrajeme simulační
hry, třídíme a vážíme informace, hledáme své názory, diskutujeme. Často vyrážíme do terénu nebo učíme v přírodních zahradách u našich pracovišť. Poznáváme svět hmyzu, ptáků, šelem
nebo včel. Zjišťujeme, jak fungují ekosystémy a jak je lidská činnost
narušuje. Vydáváme se do geologické i kulturní historie krajiny,
umíme se i ztratit v divočině. Neblahé důsledky rozmachu naší civilizace vystopujeme někdy daleko za mořem, někdy naopak v nejbližším potoce.
Listujte, vybírejte a objednávejte. Těšíme se na Vás!

o jednodenních výukových programech
obecně platí:
programy probíhají v areálech pracovišť Lipová, Rozmarýnek,
Rychta, Jezírko a Kamenná, v areálu Otevřené zahrady Nadace
Partnerství i v terénu mimo naše pracoviště
objednávky přijímáme na každém pracovišti telefonicky
po objednání uzavřeme se školou smlouvu na realizaci ekologických výukových programů
pokud program probíhá také v terénu (ikona boty u anotace),
je třeba nepodcenit vybavení žáků: sportovní oblečení, pláštěnka a dobrá terénní obuv
pokud není v anotaci uvedeno jiné vybavení, postačí, když si
žáci s sebou přinesou přezůvky, svačinu a přijdou v oděvu,
který jim umožňuje volný pohyb a sezení na zemi
vybírat a objednávat je třeba rychle, neboť programy bývají
velmi brzy obsazeny

Hana Korvasová
ředitelka Lipky

Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje doporučuje
základním a středním školám zařazovat ekologické výukové programy do učebních plánů a do školních vzdělávacích programů.

objednávání programů

Programy pro základní a střední školy objednávejte
na jednotlivých pracovištích telefonicky
od 30. srpna 2019 od 8 hodin.

lipová

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Lipová
Lipová 20, 602 00 Brno-Pisárky
www.lipka.cz/lipova

t: 543 211 264, 720 995 927 | e: lipova@lipka.cz | kontaktní osoba: Blanka Jírů

legenda k použitým ikonám
alespoň část učíme v přírodní
zahradě

dopolední programy

obsahuje praktické zpracování
produktů zahrady či potravin

Programy probíhají od 9 do 12.30 hod.
včetně přestávky (není-li uvedeno jinak), po
domluvě lze začátek programu posunout.
Maximální počet žáků na programu je 30.
cena: 100 Kč/žák

pedagog získá další materiály
k využití ve vlastní výuce

cesta do ekvádoru

zahrnuje pozorování živočichů

6.–7. ročník ZŠ
Co se skrývá za pěstováním banánů a původem čokolády? Vžijeme se na chvíli do kůže
pěstitelů kakaových bobů a porozumíme
principu spravedlivého obchodu (fair trade).
Při simulační hře se ocitneme v roli těžařů
ropy, domorodců nebo jaguára. V následné
diskusi posoudíme environmentální dopady
dovozu exotického ovoce a navrhneme
k němu alternativy.

půda není nuda

6.–7. ročník ZŠ
duben–říjen
Víte, jaká dobrodružství se odehrávají
v půdě? Binokulární lupy nám pomohou
poznat půdní složky, při hře pochopíme, jak
půda vznikla, co je to rozklad a kdo se na
něm podílí. Odchytíme a pojmenujeme řadu
půdních živočichů a popíšeme jejich vazby
k půdnímu prostředí. Pomocí pokusů dokážeme přítomnost půdní vody a vzduchu.

život v rybníce

6.–7. ročník ZŠ
květen–říjen
Na příběhu o rybníku Blaťáku prozkoumáme
fungování ekosystému rybníka a vliv člověka
na něj. Pomocí pokusů poznáme důležité
vlastnosti vody, jakými je povrchové napětí
a teplotní anomálie. Nalovíme v zahradním
jezírku vodní živočichy, určíme je a dozvíme
se, jakou roli v něm hrají.

Programy pracoviště Lipová objednávejte na T: 543 211 264, 720 995 927 od 30. 8.

rozmarýnek
rychta

6.−9. ročník ZŠ
Seznámíte se s ovčí vlnou. Prakticky si vyzkoušíte zpracování ovčího rouna: praní,
česání, spřádání, tkaní, filcování. Dozvíte se
o možnostech využití tohoto obnovitelného
materiálu a každý si vytvoří vlastní filcovaný
výrobek.

jezírko

vlněná dílna

kamenná

6.–7. ročník ZŠ
Jak souvisí chipsy a sladkosti s ohrožením
orangutanů a tygrů? Kde všude najdeme
palmový olej a proč se kvůli němu kácí
pralesy? Pomocí simulačních her a metod
kritického myšlení žáci tyto souvislosti poodhalí a budou o nich diskutovat. Na závěr
programu si upečou sušenky bez palmového oleje.
délka programu: 4 hod.

lipová

skryto za palmami

rozmarýnek

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rozmarýnek
Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov
www.lipka.cz/rozmarynek

t: 541 220 208, 725 961 285, 602 684 396 | e: rozmarynek@lipka.cz | kontaktní osoba: Lucie Vladová

legenda k použitým ikonám
alespoň část učíme v přírodní
zahradě
probíhá v terénu mimo pracoviště
Lipky
zahrnuje pozorování živočichů
obsahuje praktické zpracování
produktů zahrady či potravin
součástí je promítání 3D obrázků
a fotografií

dopolední programy

Obvykle začínáme v 9 a končíme ve 12.30
hod., není-li v anotaci uvedeno jinak.
Na Rozmarýnku můžeme vyučovat současně
dva různé programy pro dvě třídy z jedné
školy. Přijet k nám může až 45 žáků.
cena: 100 Kč/žák (není-li uvedeno jinak)

kohoutovická obora

6. ročník ZŠ
květen–říjen
Co umí a jak funguje lesní ekosystém a co se
stane, když do něho svou činností zasáhne
člověk? K bádání využijeme terénních nezbytností: dalekohledu, lupy, mikroskopu
a pomůcek na odlov bezobratlých živočichů.
délka programu: 3,5–4 hod.
Sraz na zastávce MHD Kohoutovice – hájenka, konec programu na zastávce MHD
Stará dálnice.

planeta hmyzu

6. ročník ZŠ
listopad–březen
Pojďte s námi objevovat pestrý, krásný
a zajímavý svět hmyzu, zejména brouků.
Vezmeme do ruky živý hmyz i jiné členovce,
zjistíme, co dělá brouka broukem, prohlédneme si 3D fotografie našich nejzajímavějších druhů. A každý si pak vlastnoručně
vytvoří maketu svého broučího oblíbence
a odnese si ji domů.

3d máme se bát pavouků?

6.–7. ročník ZŠ
listopad–březen
Máme z nich strach, nebo nás láká jejich
tajemnost? Mohou být pavouci užiteční?
Pomocí 3D brýlí poznáme členovce zblízka
a čeká nás i setkání s živými pavouky.
(Jedná se o inovovanou variantu programu
3D Tvůrci pavučin.)

zahrado, prostři se

rozmarýnek

lipová

6.–9. ročník ZŠ
duben–říjen
Uděláme si v zahradě kulinářské dopoledne
a připravíme občerstvení s využitím planých
rostlin. Dozvíme se, jak daleko musí cestovat cizokrajné ovoce a zelenina, než se
dostanou na náš stůl, a proč je lepší upřednostnit místní sezónní ovoce a zeleninu.
A také zjistíme, jak jídlo obohatit planými
rostlinami.
délka programu: 3,5–4 hod.
cena: 110 Kč/žák

marihuana a konopí

dr. zdědil a pan zdražil

8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Otestujte svoji finanční gramotnost v simulační hře. Vždyť se ani nenadějeme
a budeme dospělí. Místo kapesného nás
bude čekat skutečný plat, první kreditka
a první výhodná půjčka s 5% úrokem, v létě

zasloužená dovolená na splátky. Splníme si
v simulační hře všechny své sny, nebo spadneme do dluhové pasti?

Program v tomto roce inovujeme a nabízíme ho pouze v rámci pilotního ověřování
pro cvičné školní kolektivy, a to zdarma.

kamenná

jezírko

rychta

7.–9. ročník ZŠ
Probereme fenomén konopí z různých
stran: marihuana jako droga, konopí jako
lék, bohaté využití konopí coby technické
plodiny, legislativní souvislosti pěstování
i užívání. Povedeme žáky k posilování sebevědomí, tvorbě vlastního názoru a uvědomění si zodpovědnosti za svůj život.

Programy pracoviště Rozmarýnek objednávejte na T: 541 220 208, 725 961 285, 602 684 396 od 30. 8.

kdo s koho

8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Simulační hra o procesu veřejného slyšení a projednávání stavby supermarketu
v místech mokřadu s chráněnými živočichy. Ukážeme žákům, jak se lze zapojovat
do veřejného dění namísto obvyklého pasivního stěžování. V teplejších měsících
roku zařazujeme místo 3D promítání fotek
obojživelníků a plazů pozorování vodních
bezobratlých.
Program byl nominován na cenu za inovace
ve vzdělávání Eduína 2017.

školní výlety

Program výletu včetně doby začátku a konce je možné upravit dle požadavků školy.
Školní výlety realizujeme v červnu, doporučujeme je ale objednat již na začátku školního roku.

zahrado, prostři se

6.–9. ročník ZŠ
Zažijeme kulinářský den v zahradě Rozmarýnku a ochutnáme plané rostliny. Připravíme občerstvení ze zahradních rostlin, např. kontryhelový bramborák, salát
z bršlice, závin se špenátem z kopřiv nebo
mátové mojito s kapkou netřeskové šťávy.

Zbude i čas seznámit se s kontaktními zvířaty ve výbězích a teráriích Rozmarýnku.
Obvykle začínáme v 9 hod. na Rozmarýnku,
končíme tamtéž v 14–15 hod.

cena: 180 Kč/žák (zahrnuje suroviny na
vaření)

rychta

www.lipka.cz/rychta

lipová

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice

umožňuje také cyklistickou variantu
(kola lze zapůjčit na Rychtě)

Žáci absolvují projektově koncipovanou
výuku či jinou formu venkovního učení.
Na základě vlastních pozorování a zjišťování zpracují data, interpretují je a vytváří
si vlastní postoje k tématu. Výuka směřuje
k rozvíjení základních klíčových kompetencí.
Optimální počet účastníků je 30.
cena: 130 Kč/žák

život v korunách
stromů

6.–8. ročník ZŠ
duben–říjen
Prozkoumáme význam stromů. Zjistíme,
že fungují jako ekosystémy hostící různé
druhy organismů. Objevíme, jak je život
v korunách propojen se životem v půdě. To
vše formou praktických výzkumných úkolů
a s využitím pozorovací plošiny na stromě.

džungle pod nohama

6.–9. ročník ZŠ, SŠ
květen–říjen
Běžné bezobratlé lze spatřit všude kolem,
najít se dají i vzácné druhy. Stačí se jen
dobře dívat! Naučíme se je najít v jejich
přirozeném prostředí, odchytit, pozorovat.
Vyučujeme v Krásensku nebo na okraji Brna
či Blanska.
Program nelze realizovat v nepříznivém
počasí.
doporučená doba programu: 5 hod.
cena: 130 Kč/žák (Krásensko), 160 Kč/žák
(Brno, Blansko)

bádání za humny

7.–9. ročník ZŠ, SŠ
duben–říjen
Badatelský den, během kterého se seznámíme s metodami přírodovědného

rychta

zahrnuje pozorování živočichů

V nepříznivém počasí je program omezen.
doporučená doba programu: 5 hod.

jezírko

probíhá v terénu mimo pracoviště
Lipky

celodenní venkovní
programy

kamenná

legenda k použitým ikonám

rozmarýnek

t: 517 385 429 | e: jitka.vagnerova@lipka.cz | kontaktní osoba: Jitka Vágnerová

Programy pracoviště Rychta objednávejte na T: 517 385 429 od 30. 8.
průzkumu. Žáci si sami navrhují výzkumnou
otázku, hypotézu a postup, jak ji ověřit. Je
na louce více druhů rostlin, nebo živočichů?
Jak daleko doskočí kobylka? Kolik vody zadrží mech? Jaké výzkumné otázky sestaví
vaši žáci?
doporučená doba programu: 5 hod.

projektový den
s mokřadem

7.–9. ročník ZŠ, SŠ
duben–říjen
Vybudovat luxusní golfové hřiště, nebo
zachovat zdánlivě nevýznamný rybníček

v polích? Na tuto otázku budou žáci hledat
odpověď. Stanou se odborníky, zpracují
průzkum mokřadní lokality a doporučí, zda
zachovat, nebo zrušit tento krajinný prvek.
doporučená doba programu: 6 hod.

Dozvíte se, jak vědci zkoumají zatížení
přírody chemikáliemi, které máme běžně
doma.
doporučená doba programu: 6 hod.

ryba na prášcích

z bláta do pouště

8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Má příroda radost z darů člověka? Co
všechno pohnojí hnojiva? Uzdraví naše léky
živočichy ve vodě? Bude příroda díky kosmetice čistší a krásnější? Program o chemikáliích, které užíváme v každodenním životě.

novinka

8.–9. ročník ZŠ, SŠ
duben–říjen
Proč tak málo prší? Jak lze zadržet více vody
v krajině? Podíváme se na zoubek aktuální
problematice sucha v souvislosti s hospodařením v krajině. Žáci budou v terénu hledat
jeho příčiny i důsledky a na příkladu konkrétní krajiny navrhnou možná řešení vedoucí ke zlepšení životního prostředí.
doporučená doba programu: 5 hod.

šutrgame

9. ročník ZŠ, SŠ
Akční geologický program probíhá formou
unikátní terénní simulační hry. Propojuje téma neobnovitelných zdrojů s geologickým vývojem území ČR. Žáci zakládají těžební společnosti, volí strategii těžby a snaží se
vytvořit stabilní firmy.
doporučená doba programu: 5 hod.

moravský kras
od severu k jihu

6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Jak se od sebe liší severní a střední část
Moravského krasu? Během celodenní auto-

busové exkurze obě části porovnáme z hlediska geologie a geomorfologie, vegetace,
historie osídlení i vlivu hospodaření a turismu na životní prostředí.
doporučená doba e�kurze: 7 hod.
cena: 130 Kč/žák

tajemství dutých skal

6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Exkurzi zahájíme v Šošůvce, na „střeše krasu“. Vydáme se do tajemných a fascinujících krasových krajin – do jeskyně Lidomorna, k toku Bílé vody a na zříceninu hradu
Holštejna.

lipová

6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Do jaké míry přetváří krasovou krajinu voda
a jak tuto krajinu využívá člověk? Jak geologie souvisí s vegetací i s celkovou podobou
místa? To se dozvíme při putování od pískovny Seč přes geopark, skalní amfiteátr Kolíbky až k Rudickému propadání.

rozmarýnek

Vlastivědné výpravy probíhají v přírodovědně nejhodnotnějších částech Moravského krasu a Drahanské vrchoviny, kde se
věnujeme terénní biologii, určování druhů
rostlin a živočichů, geologii, historii a vztahům člověka a krajiny. V případě potřeby
a vhodných podmínek využíváme kola,
sněžnice a další terénní pomůcky. Programovou náplň lze po domluvě tematicky
zaměřit či upravit do podoby vhodné pro
školní výlet. Žáci by si s sebou měli vzít pláštěnku, pevnou obuv a oděv do terénu, psací
potřeby, jídlo a pití na celou exkurzi.
cena: 110 Kč/žák (5 hod. programu), neníli uvedeno jinak. Jízdné a případné vstupné
není zahrnuto v ceně.

putování k propadání

rychta

terénní e�kurze

kamenná

6. ročník ZŠ
listopad–březen
Dobrodružná zimní terénní výprava do dávných časů a živý dějepis pro vaše žáky. Staneme se tlupou lovců z doby ledové. Jak se
dá přežít v zimní přírodě? To si sami vyzkoušíme a prozkoumáme, jak zimu přežívají
živočichové a rostliny. Rozděláme si oheň
a ulovíme něco k snědku.
cena: 125 Kč/žák (zahrnuje i svačinu)

jezírko

výprava do doby ledové

Programy pracoviště Rychta objednávejte na T: 517 385 429 od 30. 8.

život na (ve) vápenci

8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Exkurze do míst, kde se lidé naučili žít v krasovém území. Jak zde ovlivňují krajinu a jak
ona jejich život? Pojďme pátrat, jaká tajemství skrývá krajina nadzemní i podzemní
kolem Ostrova u Macochy.

ztraceni v divočině

�dolí kostí

6.–9. ročník ZŠ, SŠ
V údolí Říčky, jedné z nejbohatších paleontologických lokalit střední Evropy, si ukážeme, jak vypadala krajina v době ledové.
Vyzkoušíme si, jak žili dávní lovci, a zjistíme,
zda v nás není kousek neandrtálce.

jose�ovské �dolí

6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Projdeme jednou z nejcennějších částí Moravského krasu s fenoménem Býčí skály. Vydáme se objevovat krasovou krajinu a pátrat
po historii místního osídlení a tavby železa.

SŠ
Přijeďte se svými žáky na unikátní terénní
program! Naučí se hledat a oceňovat divoká místa v přírodní i kulturní krajině. Samostatně vyrazí do terénu a propátrají území při hře na bázi questingu. Odnesou si
spoustu dojmů a zážitků z volného putování
krajinou.
doporučená doba e�kurze: 6 hod.
cena: 120 Kč/žák

dopolední programy

Dopolední výukové programy probíhají zejména v zimních měsících přímo v budově
Rychty v Krásensku. Jsou založeny na principech kritického myšlení a zážitkové pedagogiky. Program je rozdělen na dva na
sebe navazující bloky, celkově trvá 4 vyučovací hodiny. Maximální velikost skupiny je
40 žáků.
cena: 100 Kč/žák

dotekem k poznání

6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Kolik zubů má had? Mění chameleon barvy? Jak rychle běhá šváb? Pojďme společně překonávat předsudky a vyvracet mýty
o živočišné říši! Během programu se pomocí
kontaktní výuky seznámíme s více či méně
exotickými živočichy, chovanými v našich
teráriích.

simulační hra �ishbanks, ltd.

8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Pustíme se do nelítostného konkurenčního
boje v rybářském průmyslu. Program se formou simulační hry podrobněji věnuje ekosystémové dynamice a mořím – ilustruje na
příkladu rybářského průmyslu téma hospodaření s obnovitelnými zdroji.

enviproblémy aneb není nám to
volný

8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Zahrajeme si na politiky a pustíme se do
řešení současných environmentálních problémů, které se nás jako občanů České republiky dotýkají. Vyzkoušíme si, jak je těžké
obhájit své návrhy na řešení, jak lze čelit
otázkám ostatních, vést diskuzi a nakonec
zodpovědně rozhodnout, pro co či koho
hlasovat.

jezírko

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Jezírko
č. p. 97, 644 00 Brno-Soběšice

lipová

www.lipka.cz/jezirko

zahrnuje pozorování živočichů

na kameni kámen

6. ročník ZŠ
Jak se získává hliník? Proč ho recyklovat?
Co jsou to fosilní paliva a jak vznikala? Seznámíme se s některými horninami a vybrané druhy prozkoumáme v terénu pomocí geologického kladívka. Dramatickou
formou ztvárníme vznik života a vývoj planety Země.

vodní království lesa

(

)

6. ročník ZŠ
Kde se bere voda? Kam teče, co v ní žije
a jak ovlivňuje celou krajinu? Podíváme se

potravní vztahy
a �otosyntéza

(

)

6. ročník ZŠ
Průběh fotosyntézy a dýchání rostlin prožijeme v divadelní podobě. Při hře si ujasníme roli producentů, konzumentů i rozkladačů v potravním řetězci. (Od jara do
podzimu budeme navíc pozorovat život
v lesní hrabance.)

společenstvo
průsvitných křídel

6. ročník ZŠ
duben–září
Jaký je rozdíl mezi včelou a vosou? A jakou
roli hrají při opylování rostlin? Vypravte se

rychta

část programu probíhá v terénu

Programy probíhají od 9 do 12.30 hod. Po
domluvě lze začátek posunout na 8.30 hod.
Můžeme vyučovat dvě třídy současně.
cena: 100 Kč/žák

na život v jezírku v naší zahradě: pokusíme
se vylovit, pořádně prozkoumat a určit naše
živočišné sousedy. V lese najdeme pramen
a vystopujeme, kam dál teče. Dozvíme se,
jaký význam má voda pro krajinu.

jezírko

alespoň část učíme v přírodní
zahradě

dopolední programy

kamenná

legenda k použitým ikonám

rozmarýnek

t: 545 228 567 | e: jezirko@lipka.cz | kontaktní osoba: Světla Froncová

Programy pracoviště Jezírko objednávejte na T: 545 228 567 od 30. 8.
s námi do světa včel a mravenců. Nebude
chybět ani ochutnávka včelích produktů, pozorování života včel v proskleném úle a prolézání tunelem skrz model mraveniště.

vrabčákovy ptákoviny

6.–7. ročník ZŠ
září–březen
Čím jsou ptáci zajímaví a neobvyklí? A potřebují naši ochranu? Prozkoumáme, jak
vypadají naši nejběžnější opeřenci, dozvíme
se, jak žijí. Vlastnoručně si vyrobíme budku
ze dřeva, vhodnou pro sýkorky nebo rehky,
abychom si ji mohli umístit ve svém okolí
a pozorovat hnízdící ptáky. Program je vhodný zvláště pro zimní období.

po stopách šelmy

6.–8. ročník ZŠ
Vydáme se do světa šelem. Je libo podrbat
jezevce za uchem? Vyzkoušet, jak ostré mají
šelmy špičáky? Podívat se, jaká zvířata se
pod rouškou tmy toulají našimi lesy? Zjistíme, co umí fotopast, a společně ji nainstalujeme. V roli detektivů vyřešíme případ
ztracené slepice a vyzkoušíme si, jak se žije
našim rysům.

organismus jménem voda

7.–9. ročník ZŠ
duben–říjen
Proč je dnes vody moc, nebo málo? Při
hrách a aktivitách popřemýšlíme o koloběhu
vody i příčinách a dopadech jeho narušení.

Díky modelu říčních koryt se seznámíme
s dopady regulace říčních toků na krajinu
a s možnostmi využívání energie vody.

les a klima

7.–9. ročník ZŠ, SŠ
Jakou má les hodnotu a jaké nám poskytuje služby? Postupně objevíme funkce lesa
a budeme uvažovat o ochraně přírody z hlediska ekonomického a environmentálního.
Poznatky hned uplatníme a prohloubíme při
simulační hře s názvem Zábavní centrum,
nebo les?

jak se práší kolem spraší

8.–9. ročník ZŠ, SŠ
duben–říjen
Horniny jsou všude kolem nás. Jakou podobu jim vtiskl zub času a kam je vítr ještě
zavane? Zažijeme některé geologické procesy, v terénu si horniny osaháme a oťukáme
geologickým kladívkem. Vytvoříme si vlastní
sbírku hornin, kterou si odneseme do školy.

svět pod nohama

8.–9. ročník ZŠ, SŠ
duben–říjen
Vydáme se na neobvyklou výpravu do světa
půdy. Čeká nás orientace v mapě a zkoumání půdy přímo v půdních sondách v terénu.
Vyzkoušíme náš hmat na půdních hmatkách
a naživo se seznámíme s půdní faunou.

www.lipka.cz/kamenna

lipová

kamenná

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Kamenná
Kamenná 20, 639 00 Brno

součástí programu je pozorování
živočichů

Výukové programy probíhají od 9.00 do
12.30 hod., po domluvě lze začátek programu posunout.
Programy využívají metody zaměřené na
rozvoj kritického myšlení, schopnost formulovat postoje a diskutovat.
cena: 90 Kč/žák

kdo je za vodou?

6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Jednou řezanou růží z květinářství bereme
Keni desítky litrů vody. Jeden kilogram hovězího masa skrývá až tisíce litrů. Je voda jen
nedostatkové zboží, nebo lidské právo? Kdo
jí má dostatek a kdo musí vystačit s málem?
Co znamená pojem virtuální voda?
Autorem programu je NaZemi.

novinka

o zvířatech a lidech
aneb velkochovy vs. eko�army

6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Jak se žije slepici v kleci? Původ masa, vajec
a dalších živočišných produktů je ve společnosti diskutovaným tématem. V programu
odhalíme podmínky hospodářských zvířat
v intenzivních velkochovech, principy ekofarem a další možnosti spotřebitelů při výběru potravin.
U žáků podpoříme schopnost kriticky posuzovat získané informace, formulovat postoje a diskutovat.

rychta

alespoň část programu probíhá
v terénu mimo pracoviště Lipky

výukové programy
na kamenné

jezírko

program probíhá alespoň z části
v zahradě

šaty dělají člověka

6.–9. ročník ZŠ, SŠ
V jakých podmínkách pracují lidé, kteří se
podílí na výrobě většiny našeho oblečení?
Vypátráme to na cestě od semínka k hotovým džínům. Na vlastní kůži zkusíme, jak

kamenná

legenda k použitým ikonám

rozmarýnek

t: 543 420 825, 602 684 393 | e: ludmila.chmelikova@lipka.cz | kontaktní osoba: Ludmila Chmelíková

Programy pracoviště Kamenná objednávejte na T: 543 420 825, 602 684 393 od 30. 8.
se pracuje šičkám v továrnách v Bangladéši.
Povedeme diskusi o zaběhlých normách
spotřeby, o současném textilním průmyslu,
o našich postojích i možnostech oblékat se
zodpovědněji.
Autorem programu je NaZemi.
novinka

nenechme si vodu utéct

6.–9. ročník ZŠ, SŠ
od března 2020
Zaměříme se na velmi aktuální a horké téma – nedostatek vody v naší krajině, řekách,
obci nebo zahradě. Pojmenujeme příčiny
a budeme hledat možná východiska a příklady řešení. Součástí programu je výuka
v terénu a experimentální dílna.

když se řekne se�

8.–9. ročník ZŠ
Sex a sexualita jsou běžnou součástí našich
životů. Viděli jste ale někdy menstruační
houbu? Mohli jste si sáhnout na cervikální
klobouček? Program poskytuje vhled do
problematiky menstruace a antikoncepce
a doplňuje ho o environmentální rozměr.

100 lidí, 100 chutí

SŠ
Opravdu si jídlo vybíráme jenom podle chuti, nebo existují i jiné motivace k výběru? Co
vede lidi k veganství, vitariánství nebo freeganství? Představíme vám specifické stravovací návyky současné populace a nabídneme příklady environmentálně příznivého
stravování.

mobil – co nevyčteme z displeje

SŠ
Kolik milionů nepoužívaných mobilů leží
v našich šuplících? Tušíte, co všechno je
skryté za jejich výrobou? Jak souvisí například s konﬂiktem v Demokratické republice
Kongo? Program odkrývá environmentální,
sociální i ekonomické problémy spojené
s výrobou, spotřebou a likvidací elektroniky,
kterou denně používáme.

výukové programy
v otevřené zahradě

Vyučujeme od dubna do října od 9 do
12 hod. v prostorách Otevřené zahrady Nadace Partnerství (Údolní 33, Brno, více na
www.otevrenazahrada.cz).
Programy probíhají po celou dobu venku
a konají se za každého počasí! Neopomeňte
proto dobré oblečení i obuv do terénu.
V průběhu programu je žákům k dispozici
zastřešená outdoorová učebna.
Po skončení výukového programu můžete
s žáky v zahradě zůstat a projít si tamní výukové prvky samostatně.
cena: 100 Kč/žák

odpadkový koš vypravuje

6. ročník ZŠ
Jaké příběhy ukrývá odpadkový koš? A co
všechno se musí stát, aby vznikla třeba plastová lžička? Bude nás zajímat nejen třídění
a recyklace odpadů z domácností, ale také
způsob získávání a zpracování surovin pro
výrobky z různých materiálů. Ukážeme si,
jak můžeme omezit množství odpadu, který
sami produkujeme, a jak lze některé odpadky ještě využít.

rozmarýnek
rychta

7.–9. ročník ZŠ
Slunce, voda, vítr. Můžeme z těchto zdrojů
získat dostatek energie pro naše domácnosti? Díky interaktivním prvkům v zahradě
si vyzkoušíme, na jakém principu fungují
větrné, vodní a fotovoltaické elektrárny,
pojmenujeme jejich výhody a nevýhody
a možnosti využití na území České republiky.

jezírko

energie ze slunce

kamenná

6. ročník ZŠ
Pojďte s námi prozkoumat prostředí sladkých vod! Kde všude můžeme vodu nalézt?
A co v ní žije? Společně budeme pracovat
s modelem vodního toku, podíváme na řeky
a jejich význam v krajině. Ponoříme se do
světa stojaté vody a vyzkoušíme si odlov
vodních živočichů.

lipová

vodní svět

pobytové výukové programy
Lipka připravuje pro žáky také pobytové programy. Objednávat je můžete telefonicky nebo e-mailem
na jednotlivých pracovištích Lipky.
Přehled pobytových programů a další podrobnosti najdete na www.lipka.cz/pobyty.

rychta

kontaktní osoba: Jitka Vágnerová
e: jitka.vagnerova@lipka.cz
• celoročně
• pro 4.– 9. ročník ZŠ, SŠ
• obvykle 5 dnů
• přímo na Rychtě a v terénu Drahanské
vrchoviny, ve vybraných lokalitách
Moravského krasu
• kapacita až 32 žáků

rozmarýnek

kontaktní osoba: Lucie Vladová
e: lucie.vladova@lipka.cz
• celoročně
• pro 1.–7. ročník ZŠ
• obvykle 5 dnů

• pobyt na smluvně zajištěných základnách
v přírodovědně zajímavých lokalitách
• kapacita až 90 žáků

jezírko

kontaktní osoba: Světla Froncová
e: svetla.froncova@lipka.cz
• celoročně
• pro 1.– 6. ročník ZŠ
• 4 nebo 5 dnů
• přímo na Jezírku – severní okraj Brna
v dosahu brněnské MHD
• kapacita až 32 žáků
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Foto na obálce Jan Augusta, foto uvnitř archiv Lipky. Vy�štěno na recyklovaném papíře.

