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VYUŽIJTE ŠABLONY II PRO VÁŠ ŠKOLNÍ TÝM
Další vzdělávání pedagogů
Aktuální nabídka našich DVPP seminářů je připravena s ohledem na podmínky šablon, zaměřuje se především na vzdělávací oblasti 
polytechnická výchova a osobnostně sociální a profesní rozvoj. V kalendáři jsou vhodné semináře označeny          .

Semináře pro sborovny
Potřebujete v určitém společném tématu nebo specifické oblasti vzdělávat celý tým vašich pedagogů? Pak je seminář pro sborovny 
vhodný formát. Vyberte si z jednotlivých oblastí a naplánujte si hodinovou dotaci – společně pak vybereme vhodný termín a místo 
(většinou přímo u vás ve škole). Cena je odvozena od smluvních podmínek a tvoří se specificky pro každou školu. Semináře jsou akre-
ditované a účastníci obdrží certifikát. Pro více informací kontaktujte Lucii Poppovou (lucie.poppova@lipka.cz).
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Na semináři si vyzkoušíte konkrétní aktivity do primárně nebiologických předmětů (např. jazyky, ma-
tematika či vlastivěda), vhodné do školní zahrady či terénu „za humny“ a zajímavé pro plnění tematic-
kých okruhů i průřezových témat.

Metodika Velikonoční ostrov přináší nové náměty, metody a způsoby přemýšlení, jak provázet žáky 
v současném složitém a kontroverzním světě. Staví na zážitku příběhu lidí z ostrova Rapa Nui. Čekají 
vás praktické ukázky aktivit pro žáky, náměty pro školu v přírodě i tematický den. 

Na semináři se dozvíte, jak naplánovat, vybudovat a udržovat přírodní školní zahradu, jak ji využívat při 
výuce, střípky ze zahradní pedagogiky i zahradní terapie. Naplánujete si vlastní školní zahradu.

Zapojte žáky do aktivního objevování světa kolem nás! Vyzkoušíme všechny fáze výzkumu, práci s otáz-
kou, hypotézou i grafy. Naučíme se, jak žáky motivovat, pracovat v týmu a jak jim do práce co nejméně 
zasahovat. Seznámíme vás se zajímavými pomůckami a některé si pro školní využití vyrobíme.

VZDĚLÁVÁNÍ KOORDINÁTORŮ EVVO
Začínajícím koordinátorům EVVO nabízíme specializační studium v rozsahu 250 hodin, které jim poskytne potřebnou kvalifikaci. Lipka 
ho pořádá formou šesti vícedenních setkání plných aktivního učení, osobního rozvoje i společných zážitků. Poznáte zajímavá místa, 
o environmentálních i pedagogických tématech se dozvíte přímo od špičkových odborníků a zkušených pedagogů. 

Další běh plánujeme zahájit v listopadu 2021. Více na www.lipka.cz/vzdelavani-koordinatoru.

Pro zkušené koordinátory EVVO, absolventy specializačního studia, pořádáme vícedenní semináře a exkurze: vyhledáváme další 
zajímavá témata a místa, dopřáváme jim možnost sdílet zkušenosti, vzájemně se inspirovat, navazovat spolupráci a získávat kontakty. 
Nejbližší setkání se bude konat na Pálavě 4.–6. června 2021, další akcí bude odborná terénní exkurze na Šumavu v srpnu 2021.

VENKOVNÍ VÝUKA 
Nový metodický přístup umožňuje učit přírodopis/přírodovědu přímo v přírodě a skrze přírodu. Využijte prostředí v okolí školy a nechte 
ho žáky dlouhodobě pozorovat a prožívat, bádat a hledat odpovědi na otázky. Prostřednictvím osobní zkušenosti objeví souvislosti 
a odhalí mechanismy vzájemného ovlivňování krajiny a člověka.

I v tomto školním roce můžete využít balíček pro Venkovní výuku – metodiku zažijete a naučíte se s ní pracovat na dvou workshopech 
a poskytneme vám metodickou podporu přímo na vaší škole. Začínáme o víkendu 16.–18. října 2020.

Veškeré podrobnosti najdete na www.venkovnivyuka.cz nebo se ptejte přímo koordinátora Venkovní výuky Mgr. Jiřího Vorlíčka 
(jiri.vorlicek@lipka.cz).

Červený kopec a zahrada u Řeky

Mykologická exkurze (místo bude upřesněno)

Přírodní památka Pekárna u Žebětína

Soběšické rybníčky

Mariánské údolí

15. 9. 2020

13. 10. 2020

20. 4. 2021

11. 5. 2021

8. 6. 2021

PODPORUJEME VÝCHOVU K PODNIKAVOSTI
Podnikavost, to jsou dovednosti potřebné pro život v rychle se měnících podmínkách 
občanského, profesního i osobního života. Patří sem i pěstování sebedůvěry a pově-
domí o vlastních silných a slabých stránkách, posilování vůle i odvahy zdravě riskovat, 
rozvíjení etických zásad, vědomí odpovědnosti i sociální ohleduplnosti a soucitu. 

Od září se podnikavosti věnujeme v rámci nového projektu (iKAP II JMK) a nabízí-
me pedagogům ZŠ, SŠ i VOŠ studium koordinátorů podnikavosti a řadu tematických 
seminářů, žákům pak téměř dvě desítky programů rozvíjejících podnikavost. 

Aktuální nabídku sledujte na www.lipka.cz/kalendar a pokud nechcete nic minout, 
přihlaste se k odběru Zpravodaje k podnikavosti (pište na eva.kazdova@lipka.cz).

EXKURZE V BRNĚ A OKOLÍ
Odpolední vycházky na pozoruhodná místa v bezprostřední blíz-
kosti jihomoravské metropole jsou příležitostí podívat se na lo-
kality, které možná známe, ale mnoho toho o nich stále nevíme. 
Pozveme si odborníky z různých přírodovědných oborů, kteří se 
s námi podělí o spoustu zajímavostí. Zveme učitele i širokou ve-
řejnost, vždy od 16 do 18 hodin, za cenu 80 Kč.

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Kamenná

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

Mýty a fakty o zadržování vody v krajině a o podzemních zdrojích vás provede František Havíř. Osvětlí rozhodující 
roli zemědělství a lesnictví v hospodaření s vodou. Obdržíte publikace Vliv člověka na koloběh vody vhodné pro 
výuku na ZŠ. Pro více informací kontaktujte Lucii Poppovou (lucie.poppova@lipka.cz). Není akreditováno.

Voda v krajině

                                 Klima se mění a v posledních letech  
                              začala v severnějších lokalitách včetně 

                                        ČR hojněji hnízdit také vlha pestrá.

Pro sborovny dále doporučujeme:
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termín a místo

21. 9. 2020
8.30–15.30 h
Kamenná

30. 9. 2020
9.30–15 h
Kamenná

1. 10. 2020
9–16 h
Kamenná

7. 10. 2020
9–16 h
Kamenná

26. 10. 2020
9–17 h
Jezírko

3. 11. 2020
8.30–16 h
JMK, Brno, Cejl

4. 11. 2020
8.30–16 h
JMK, Brno, Cejl

10. 11. 2020
8.30–12.30 h
Lipová

12. 11. 2020
8.30–15.30 h
Kamenná

16. 11. 2020
8.30–16.30 h
Kamenná

25. 1. 2021
9–16 h
Kamenná

26. 1. 2021
8.30–15.30 h
Kamenná

3. 2. 2021 
9.30–14.30 h
Kamenná

5.–7. 2. 2021
Pá 16 – Ne 17 h
Rozmarýnek

18. 2. 2021
8.30–15.30 h
Kamenná

19. 2. 2021
8.30–16.30 h
Kamenná

5. 3. 2021
8.30–15.30 h
Lipová

5.–7. 3. 2021
Pá 16 – Ne 17 h
Rozmarýnek

12.–13. 3. 2021
Pá 13–20 – So 
8–13 h / Jezírko

12.–13. 3. 2021
Pá 13–20 – So  
8–13 h / Jezírko

25. 3. 2021
8.30–15.30 h
Kamenná

30. 3. 2021
8.30–15.30 h
Kamenná

8. 4. 2021
8.30–16.30 h
Kamenná

13. 4. 2021
8.30–12.30 h
Lipová

19. 4. 2021
9–16 h
Kamenná

29. 4. 2021
8.30–15.30 h
Kamenná

11. 5. 2021
8.30–15.30 h
Kamenná

18. 5. 2021
7–19 h
Rakousko

21.–23. 5. 2021
Pá 9 – Ne 20 h
Bílé Karpaty

25. 5. 2021
8.30–15.30 h
Kamenná

2. 6. 2021
9.30–16.30 h
Kamenná

4.–5. 6. 2021
Pá 9–20 h,  
So 8.30–11 h
Jezírko

10. 6. 2021
9–16 h
Lipová

15. 6. 2021
8.30–15.30 h
Kamenná

19.–23. 7. 2021
Po 12 – Pá 13 h
Rychta

2.–6. 8. 2021
Po–Čt 9–18 h,  
Pá 9–16 h
Lipová

8.–13. 8. 2021
Po – Pá
Horská Kvilda, 
Šumava

název akce

Plánování  
a budování  
školní zahrady

Úvodní seminář  
aneb seznamte se  
s Ekoškolou

Škola pro  
udržitelný život

Písničky  
z herbáře

Badatelství

Konference k EV v MŠ:  
Jak se do lesa volá

Konference k EV  
v ZŠ a SŠ: Není čas 
KLIM(b)A(t)

Hračkárna

Jak na pěstitelské  
práce mimo sezonu

Netradiční  
advent z přírody

Karle, nevyrušuj: jak 
vést k odpovědnému 
chování

Vyvýšené záhony  
ve školní zahradě

Změna je v nás: jak 
dobře komunikovat 
envir. témata

Permakulturní  
design (teorie)

Po čem šlapem: půda  
v přírodní zahradě

Formativní hodnocení: 
proč a jak

Družiny venku

Permakulturní  
design (workshop)

Poselství  
Velikonočního ostrova

Školní zahrada  
a klimatický strom

Voda ve školní  
zahradě

Čeština a matematika 
venku

Za humny je poklad

Místo, kde žijeme

Živočichové  
ve školní zahradě

Učíme se venku: 
inspirace do všech 
předmětů

Exkurze do přírodních 
zahrad Rakouska

Bílé Karpaty: krajem 
orchidejových luk

Zdravá školní zahrada

Angličtina venku  

Učitelská alchymie:  
jak kvalitně zprostřed-
kovat zážitek v přírodě 

Tvoření v zahradě 
a zahradou

Mikrokosmos  
ve školní zahradě

Repetitorium terénní  
přírodovědy 2021

Řemeslné léto

Letní škola:  
jak učit o klimatické 
změně

cena*

500 Kč

zdarma

zdarma

1 000 Kč

750 Kč

900 Kč / 
800 Kč 
MM

900 Kč / 
800 Kč 
MM

400 Kč

1 500 Kč

890 Kč

1 000 Kč

1 500 Kč

zdarma

3 400 Kč

1 500 Kč

1 500 Kč

550 Kč

3 400 Kč

1 500 Kč

1 500 Kč / 
1 300 Kč 
MM

1 500 Kč

1 500 Kč

1 300 Kč

400 Kč

1 000 Kč / 
900 Kč  
MM

1 500 Kč

550 Kč

1 200 Kč 
+ 20 € 
na vstupy

2 600 Kč / 
2 500 Kč 
MM

1 500 Kč

1 000 Kč

1 900 Kč

1 400 Kč

1 500 Kč

2 200 Kč

bude 
upřes- 
něna

2 500 Kč

cílová 
skupina

ZŠ, ŠD

ZŠ, SŠ

ZŠ, SŠ

MŠ,  
1. st. ZŠ, 
ŠD

ZŠ, SŠ, 
PVČ

MŠ,  
1. st. ZŠ, 
ŠD

ZŠ, SŠ, 
PVČ

MŠ,  
1. st. ZŠ, 
ŠD

MŠ, ZŠ, 
SŠ, ŠD, 
PVČ

MŠ, ZŠ, 
ŠD, PVČ

MŠ, ZŠ, 
SŠ

MŠ, ZŠ, 
SŠ, ŠD, 
PVČ

2. st. ZŠ, 
SŠ

veřejnost
vč. peda-
gogů

MŠ, ZŠ, 
SŠ, ŠD, 
PVČ

ZŠ, SŠ

ŠD, MŠ, 
1. a 2. 
tř. ZŠ

veřejnost
vč. peda-
gogů

ZŠ, SŠ

2. st. ZŠ, 
SŠ, ŠD

MŠ, ZŠ, 
SŠ, ŠD, 
PVČ

MŠ, ZŠ, 
SŠ, ŠD, 
PVČ

1. st. ZŠ, 
ŠD

ŠD, MŠ, 
1. a 2. 
tř. ZŠ

ZŠ, SŠ

MŠ, ZŠ, 
SŠ, ŠD, 
PVČ

ZŠ

veřejnost
vč. peda-
gogů

MŠ, ZŠ, 
SŠ, PVČ 

MŠ, ZŠ, 
SŠ, ŠD, 
PVČ

1. st. ZŠ

ZŠ, SŠ

MŠ, ZŠ, 
SŠ, ŠD, 
PVČ

MŠ, ZŠ, 
SŠ, ŠD, 
PVČ

2. st. ZŠ 
a SŠ

MŠ, ZŠ, 
SŠ, ŠD

ZŠ, SŠ, 
ŠD

anotace

Přijďte si v praxi naplánovat vlastní přírodní školní zahradu! Kromě toho se také 
dozvíte, jak ji vybudovat a udržovat, jak ji využívat při výuce, a také střípky ze 
zahradní pedagogiky i zahradní terapie.

Díky celosvětovému vzdělávacímu programu Ekoškola můžete měnit vaši školu 
a okolí a učit žáky pro život. Na semináři se prakticky seznámíme s programem 
a metodikou, bude prostor i pro dotazy a vzájemnou inspiraci.

Chcete vzdělávání žáků propojit s děním v místě vaší školy a realizovat projekty, 
které přispějí ke zlepšení životního prostředí i místních vztahů? Přijďte se sezná-
mit s programem, metodikou i s možností finanční podpory v roce 2020/2021.

Písničky ze zahrad, luk i lesů v sobě skrývají proměny ročních dob a především 
radost z přírody. S lektorkou Lenkou Pospíšilovou jim vdechneme život zpěvem, 
orffovskými nástroji, pohybem i hrou.

Zapojte žáky do aktivního objevování světa kolem nás! Vyzkoušíme všechny fáze 
výzkumu, práci s otázkou, hypotézou i grafy. Naučíme se, jak žáky motivovat, pra-
covat v týmu a jak jim do práce co nejméně zasahovat.

Jak se daří lesu v době sucha? A jak téma využít v environmentální výchově v MŠ? 
Čekají vás přednášky o suchu či o výuce o mrtvém lese, diskuze o tom, co se 
vlastně děje v našich lesích, a praktické dílny včetně terénní exkurze.

Pojďme učit o klimatické změně! Přednášky profesora Trnky a doktora Ače, prak-
tické dílny a řada materiálů nabídnou inspiraci, jak o ní mluvit a vyučovat nalé-
havě, a přitom nevést k pocitu bezmoci, ale vzbuzovat naději a motivovat k akci.

Jak využít přírodní materiály při hře dětí? Proč je důležité zařazovat přírodniny 
do environmentálního vzdělávání? Naučíme se vyrobit hračky z kamene, dřeva 
a semen rostlin – tak, abyste je pak mohli tvořit také s dětmi ve vaší organizaci.

Přiblížit žákům téma přírodních zahrad, půdy, výsevní postupy či péči o rostliny 
v souladu s přírodou i v době, kdy zahrada „spí“, je výzva, se kterou si ví rady Hana 
Pivečková ze ZŠ Rousínov. Přijďte si pro řadu praktických návodů a nápadů.

Praktická dílna zaměřená na možnosti, jak s dětmi netradičně využít přírodniny 
v období adventu. Budeme pracovat s keramickou hlínou, proutím či barevným 
mákem a tvořit šetrně k životnímu prostředí, nízkonákladově a bezodpadově.

Pochopení, jak funguje mozek dětí během komunikace, nám pomůže vést děti 
v souladu s jeho fungováním k sebeřízení. S Michalem Dubcem projdeme kon-
krétní situace ze školy, jako je vyrušování, zapomínání pomůcek či odmlouvání.

Poznáme vyvýšené záhony od A do Z – různé typy, jejich budování, skladba 
a vhodná péče, aby dlouho vydržely. Naučíme se také, jak je osázet, abychom 
měli úrodu po celý rok a mohli ji s žáky sklízet.

Naučte se vzbudit opravdový zájem a poutavě informovat o tom, jak vaše škola 
zlepšuje životní prostředí. Jednoduché a osvědčené techniky pomohou v komu-
nikaci i propagaci, odnesete si pomůcku – kreativní zápisník mladého reportéra.

Principy permakultury jsou univerzální a lze je s úspěchem používat k navrhování 
(především užitkových) pozemků. Na kurzu se naučíte s nimi pracovat a navrh-
nout např. školní zahradu.

Praktický seminář se zaměří na péči o půdu a její zúrodňování založené na prin-
cipech přírodních zahrad, kompostování i zelené hnojení. Nezapomeneme ani na 
půdní živočichy.

Jak používat formativní hodnocení k podpoře rozvoje učení? Jak dávat žákům 
hodnotnou zpětnou vazbu a podporovat je v sebehodnocení? To vše vás naučí 
a nácvikem potřebných dovedností vás provede Jana Kratochvílová.

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 jarní květinovou vílu.

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

Můžeme se poučit z příběhu lidí z ostrova Rapa Nui? Nová metodika přináší ná-
měty, metody a způsoby přemýšlení, jak provázet žáky v složitém a kontroverz-
ním světě a vést je k aktivnímu občanství. Mnoho aktivit také vyzkoušíme.

Chcete se věnovat tématům, která hýbou světem a zajímají vaše žáky: usycha-
jícím lesům, vedrům, nízkouhlíkové ekonomice aj.? Přijďte zažít lekce z českých 
i zahraničních škol, získat znalosti a najít svou cestu ke klimatickému vzdělávání.

Jak může souviset změna klimatu se školní přírodní zahradou? Zaměříme se na 
ovocné sady, živé ploty a větrolamy. Zjistíme, které dřeviny zvolit, jak se o ně sta-
rat, jak provést řez nebo ošetření proti škůdcům.

Naučme se zacházet s vodou v zahradě tak, abychom zmírnili dopady narůsta-
jícího sucha a přívalových srážek. Využijme vodní prvky, zelené střechy, svejly, 
zadržování vody v půdě i zachytávání dešťové vody.

Justina Danišová nám v praxi ukáže, že okolí každé školy může být učebnou a nej-
lepší pomůcky vyrobíte přímo s žáky. Otestujeme aktivity do různých témat i roč-
níků, získáte zdroje pro celoroční výuku venku.

Všimni si mě, říká lišejník, kopřiva a vrba. Venku máme bohatství na první pohled 
skryté. Nenápadní společníci nás inspirují k množství aktivit pro malé i velké.

Jak vzbudit nadšení, zájem a lásku k místu, kde žijeme? Bára Dvořáková prozradí 
konkrétní tipy, jak zaujmout žáky i návštěvníky školy, jak využít místní dědictví 
a vyprávět příběh vašeho místa.

Chceme-li chránit svou zahradu bez chemie, přilákejme do ní užitečné živočichy! 
Zjistíme, jak přirozená biologická ochrana funguje, jak živočichy na zahradu přilá-
kat a zajistit jim vhodné podmínky, i jak téma zařadit do výuky.

Záplava konkrétních ukázek a tipů na aktivity do primárně nebiologických před-
mětů (jako jsou jazyky, matematika či vlastivěda), vhodných do blízkého okolí 
školy a zajímavých pro plnění tematických okruhů i průřezových témat.

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

V prostředí jedinečných květnatých luk a lesních komplexů se kromě přírody se-
známíme s managementem této specifické CHKO. Navštívíme Hostětín, který je 
vzorem pro další malé obce.

Jak mít zdravou zahradu bez chemie a škůdců, plnou zdraví prospěšných rostlin 
a bylinek, prozradí Dana Křivánková. Přidá konkrétní tipy, jak si rostliny navzájem 
pomáhají a jaké přírodní prostředky fungují na škůdce.

Neváhejte a začněte učit venku i angličtinu! O tom, že to jde, a že stojí za to využít 
propojení výuky cizího jazyka s realitou, vás přesvědčí Irena Opršalová. A přidá 
celou řadu praktických námětů pro vlastní výuku.

Jak připravit pro žáky strhující dobrodružství v přírodě, které předčí komerční 
atrakce, a vystačit přitom s minimem pomůcek? Naučíme se, jak přemýšlet 
a kombinovat aktivity při stavbě originálního programu například pro adaptační 
pobyt nebo školu v přírodě.

Objevme společně krásu půdy! Vyrobíme hliněné pigmenty a různými techni-
kami pak i hliněné obrazy. Vyzkoušíme well art dressing, vybudujeme raketová 
kamínka a něco dobrého si na nich uvaříme.

Zaostřeno na včely a motýly – zjistíme, jak je přilákat do zahrady, jakou hostinu 
jim přichystat, jaké připravit úkryty (hmyzí hotely) a další praktické činnosti s te-
matikou včel a motýlů, které využijete ve výuce.

Letní škola je jedinečnou možností pro zopakování a prohloubení přírodovědných 
terénních znalostí. Těšit se můžete na exkurze s odborníky, výměnu zkušeností 
a podněty pro výuku venku, přímo v terénu.

Tradiční rukodělný týden, kde budeme společně tvořit ohleduplně k přírodě, 
inspirovat se, sdílet zkušenosti a zkoumat rozmanitá aktuální environmentální 
témata.

Terénní exkurze přednostně pro absolventy specializačního studia nabídne vhled 
do tematiky NP Šumava a Bavorský les. Pomůžeme při revitalizaci rašeliniště, pro-
zkoumáme efektivní metody a strategie výuky o klima změně, dobijeme baterky 
a pozitivně se naladíme před začátkem nového školního roku.

* Uvedená cena 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

Vzdělávací akce pro pedagogy
semináře    exkurze    konference    dílny

2020/2021

Klimathon: zapojení 
klimatického vzdělává- 
ní do školní praxe

Přihlašujte se na www.lipka.cz/kalendar-akci.
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