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Lipka – školské zařízení pro environmentální 
vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Konference K environmentální výchově v mŠ

11. listopadu 2015, 8–16 hod.
Administrativní a školicí centrum JMK, Cejl 73, Brno

konvička
za tajemstvím 
slunečního paprsku
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milí přátelé a kolegové, pedagogové mateřských škol a škol-
ských zařízení Jihomoravského kraje,
srdečně vás zveme na Konferenci k environmentální výchově 
v MŠ, která se bude konat 11. listopadu 2015 od 8 do 16 hodin 
v prostorách Administrativního a školicího centra JMK na uli-
ci Cejl 73 v Brně.

Hlavním tématem letošního ročníku  je Slunce a světlo, kte-
ré prostupuje náš život a dotýká se skoro všech oblastí života 
dětí už v mateřských školách. Dává také velký prostor k obje-
vování environmentálních souvislostí našeho života na Zemi.
S odborníky i lektory z praxe budeme zjišťovat, jak jsou Slun-
ce a světlo důležité a jak tyto zázraky zprostředkovat dětem.

Akce se koná pod záštitou paní Ing. Kláry Liptákové, náměst-
kyně primátora města Brna, a pana Mgr. Jiřího Jandy, radního 
Jihomoravského kraje.

Dopolední část programu je tvořena přednáškami a prezentace-
mi zajímavých osobností k tématu a novinkami v environmentál-
ní výchově pro MŠ. Poté vás čekají dva bloky praktických dílen. 
Dílny se budou opakovat a vy se budete moci zúčastnit jedné 
z nich v každém bloku. Zapisování do dílen proběhne v den ko-
nání konference ráno při prezenci. Stravování bude zajištěno 
přímo na místě a k dispozici bude také vegetariánská varianta.

Účastníci, kteří absolvují celou akci, obdrží osvědčení s akredi-
tací MŠMT. Ostatním účastníkům na požádání vydáme potvr-
zení o příslušném počtu absolvovaných hodin.
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přihláška
hlásit se můžete do 15. října 2015 formou elektronické při-
hlášky, kterou naleznete na www.lipka.cz/konvicka.

Přihláška na konferenci je závazná, zrušit ji můžete pouze pí-
semně  (e-mailem)  u  kontaktní  osoby  (Helena Nováčková,  
helena.novackova@lipka.cz).

Účastnický poplatek
• 400 Kč pro pedagogy ze škol zapojených do sítě Mrkvička
• 500 Kč pro pedagogy z ostatních škol
V obou případech se jedná o cenu pro pedagogy – zaměstnan-
ce škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol, a je pro-
to třeba doložit písemné potvrzení o zaměstnání s razítkem 
a podpisem ředitele. V případě, že potvrzení nebudete moci 
doložit, bude nutné v den konání konference doplatit v hoto-
vosti částku ve výši DPH.

•  605 Kč pro nepedagogy (cena navýšena o DPH)

přihláška

klikněte zde

http://www.lipka.cz/eprihlasky?idc=1621&kod=273
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pRoGRaM konFeRence
DopoleDní pRoGRaM

8.00–8.30 / prezence, zápis do dílen

8.30–10.3 / zahájení, přednášky a diskuse na téma Slunce a světlo
 
mgr. Barbora mikulecká, mgr. vojtěch hanák 
ÚDif – Úžasné divadlo fyziky
co je to světlo?
Otázka zdánlivě prostá, přesto na ni současná věda neumí od-
povědět. V čem bychom ale měli mít jasno dřív, než začneme 
s dětmi tento zázrak zkoumat? Projdeme základní pokusy, kte-
ré ukazují, jak se světlo chová, z čeho je a jak si s ním lze hrát 
(rozklad světla na jednotlivé barvy, zobrazování světla, skládá-
ní barev, difrakce a luminiscence). Pořad na pomezí přednášky 
a divadelního vystoupení vám pomůže odpovědět na otázky, 
které jste si kladli jako malé děti.

mgr. hana Korvasová 
lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
ZáZRak v příRoDě – ZáZRak FotosyntéZy
K čemu je dobré pro pedagoga MŠ porozumět principům zá-
zračného procesu fotosyntézy? Jakou zásluhu má sluneční pa-
prsek na službách, které nám poskytuje příroda? Co dalšího 
v přírodě funguje díky Slunci? Na to se můžete těšit v krátkém 
vystoupení paní ředitelky Lipky.

Bc. veronika Kozlová
mŠ citov
jak na „ekoškolku“?
Zkušenosti s pilotním projektem „Ekoškolka“ vám předsta-
ví zkušená pedagožka a ředitelka z mateřské školy s environ-
mentální profilací. Ekoškolka je unikátní projekt určený všem, 
kterým není jedno, jak bude vypadat svět v době, kdy už tady 
nebudeme, a těm, kteří vědí, že „všechno, co opravdu potře-
buji znát, jsem se naučil v mateřské školce“ (Robert Fulghum).
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PhDr. marek herman
Univerzita Palackého, olomouc
jak Zapalovat a nevyhořet
Zdrojem světla pro naše děti a partnery jsme často my sami. Od-
kud ale může čerpat zdroje každý člověk sám pro sebe? Vyživit sám 
sebe? Ochránit se? Jakoby se onen zdroj ztrácel: stále roste počet 
učitelek a učitelů, kteří jsou sice ve své práci výborní, ale dlou-
hodobě unavení a vnitřně vyčerpaní. Jaké jsou tedy naše zdroje? 
Jak o ně pečovat a jak je chránit? S Markem Hermanem objevíme 
vnitřní kompas, který máme každý v sobě: zdroj našeho světla.

B. Sc. Juliet robertson 
creative StAr learning company, Skotsko
nebojte se učit venku
O zkušenosti s podporou pobytu dětí venku a prohlubování je-
jich kontaktu s přírodou se s námi podělí přední světová odbor-
nice a držitelka řady britských a skotských cen za vzdělávání.

10.30–11.00 / přestávka, občerstvení

11.00–13.00 / dopolední blok dílen, účast na jedné z nabíze-
ných dílen dle vlastního výběru (kapacita dílen je omezená, zá-
pis bude probíhat od 8 h.)

mgr. Barbora mikulecká, mgr. vojtěch hanák 
ÚDif – Úžasné divadlo fyziky
hRátky se světleM v Mateřských školkách
Světlo umí vykouzlit nádherné barevné obrazy. I v malém kous-
ku sklíčka se schovává celý duhový svět. Díky světlu a pokusům 
s ním si děti mohou udělat z malinkých věcí veliké, mohou si 
rozebrat a zase složit světlo na jednotlivé barvy, mohou se dí-
vat, jak se světlo odráží a kolikrát to zvládne, nebo se mohou 
na svět dívat třeba skrz kaleidoskop. Podobné pokusy a jak na 
ně vám ukáže naše dílna. (dílna navazuje na úvodní vystoupení)

PhDr. marek herman
Univerzita Palackého, olomouc
jak Zapalovat a nevyhořet
V pedagogické práci se nám občas stane, že se pro nějakou my-
šlenku nadchneme, ale oheň v nás pod náporem každodenní 
zátěže skomírá a někdy můžeme úplně vyhořet. Jak si zacho-
vat vnitřní pohodu a být světlem pro své děti i kolegy, se po-
kusí zodpovědět známý lektor a autor knih o výchově a mezi-
lidských vztazích (např. Najděte si svého Marťana). 
(dílna navazuje na úvodní vystoupení)
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B. Sc. Juliet robertson 
creative StAr learning company, Skotsko
nebojte se učit venku
(dílna navazuje na úvodní vystoupení, bude překládána)
V praktické dílně si vyzkoušíte jednoduché aktivity realizova-
telné s dětmi venku za každého počasí.

mgr. Světla froncová, mgr. Kateřina Řeháková 
lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 
pracoviště Jezírko
kaM Dosáhnou sluneční papRsky
Účastníci dílny si vyzkouší hry, aktivity i tvoření na téma Slun-
ce, využitelné při práci s dětmi v MŠ. Poskytneme praktické 
náměty a ukázky z výukových programů Jezírka. Dotkneme se 
témat fotosyntéza, podmínky pro růst rostlin, přizpůsobení 
živočichů a lidí nadbytku nebo nedostatku slunečního záření.

ing. Aleš Kočí a Dipl. ek. miroslava nováková 
Sev Divizna, liberec
slunce – baDatelsky a tvořivě
Dílna vám nabídne pohled na Slunce ze všech stran: jako na 
střed sluneční soustavy, zdroj energie i jako na našeho pomoc-
níka. Představíme vám náměty na badatelsky tvořivé aktivity, 
které jsou využitelné v práci s dětmi v mateřských školkách. 
Čeká nás také malý pokus, drobné tvoření, trochu informací 
a inspirace k hrám. Vše si vyzkoušíte sami na sobě.

13.00–14.00 / polední občerstvení

14.00–15.50 / odpolední blok dílen – stejná nabídka jako v do-
polední části, účast na jedné z nabízených dílen dle vlastní-
ho výběru

15.50—16.00 / zpětná vazba a vydávání osvědčení
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pRaktické inFoRMace
Konference k environmentální výchově v MŠ se koná v pro-
storách Administrativního a školicího centra Jihomoravského 
kraje v Brně na ulici Cejl 73. Na místo se z Hlavního nádraží 
dostanete tramvají č. 2 (směr Stará Osada) a č. 4 (směr Obřa-
ny), vystupte na zastávce Körnerova. Budete potřebovat  jíz-
denku na 15 minut za 20 Kč. Budova JMK je od zastávky vzdá-
lena cca 1 min. chůze.

2 směr Stará Osada

4 směr Obřany

hlavní nádraží  Körnerova

O přestávkách mezi programem si můžete prohlédnout mate-
riály vystavené účastníky konference a také si zakoupit publi-
kace, metodické materiály, didaktické pomůcky, výrobky fair 
trade apod. Nabídku metodických materiálů a publikací Lip-
ky, které si můžete na konferenci zakoupit, naleznete také na

informace o konferenci budou průběžně aktualizovány na 

kontakt 

helena nováčková 
T: 543 420 824, 730 179 414
E: helena.novackova@lipka.cz

www.lipka.cz/konvicka

www.lipka.cz/e-shop

http://www.lipka.cz/e-shop

