
 pracoviště

Jezírko
pobytové výukové programy
pro 1.–6. ročník ZŠ
2021/2022

„Sameček čolka horského ve 
svatebním šatu hýří pestrými 
barvami – hřbet má šedý až 
modrý, břicho žlutooranžové 

až ohnivě červené.“

 pracoviště

Rozmarýnek
pobytové výukové programy
2021/2022

„Víte, že sasanka hajní nikdy 
nevyroste na tomtéž místě? Oddenek 

pod zemí stále přirůstá a současně starý 
hned ve stejné délce odumírá – tak se 
porosty sasanek neustále posunují.“

ekologické výukové programy a školní výlety

PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ
2021/2022

Víte, co umožňuje zlatohlávkům 
bleskurychlý start letu? To, že nemusí 
otevírat krovky – využívají zářez pod 

nimi, kterým protáhnou křídla.
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jednodenní ekologické výukové programy a školní výlety

PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ
2021/2022

Víte, že chameleon 
nemění barvu podle 

prostředí? Mění ji 
podle svého aktuálního 

rozpoložení, nálady.
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jednodenní ekologické výukové programy

PRO ŽÁKY ZŠ SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP)

2021/2022
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Lipka pro pedagogy
semináře, dílny, konference, exkurze
nabídka vzdělávání ze šablon
webináře a záznamy

2021/2022

Jiřičky jsou velké a tajemné cestovatelky – 
létají zimovat až pod Saharu, ale dodnes 

nikdo neví přesně kam. Z deseti ti síců 
kroužků se z jihu zatí m ani jeden nevráti l.

Objednávejte od 30. srpna (MŠ) 
a 31. srpna (ostatní) na jednotlivých 
pracovištích telefonicky od 8 hodin.

Jaké kompetence budou dnešní žáci 
jistě v životě potřebovat? Ty podnikavé! 
Více viz www.lipka.cz/podnikavost.

Objednávejte telefonicky 
na vybraných pracovištích kdykoli.

Objednávejte od 31. srpna 
na jednotlivých pracovištích 
telefonicky od 8 hodin.

Objednávejte od 30. srpna 
na jednotlivých pracovištích 
telefonicky od 8 hodin.

Na semináře, dílny, exkurze i konference 
se hlaste na www.lipka.cz/kalendar 
(tlačítko                  ).

Nahlédněte na www.venkovnivyuka.cz 
a začněte své žáky učit venku. 
Podpoříme vás.

Najděte podrobnosti na 
www.lipka.cz/zahmyzem-skoly 
a vyrazte se třídou na Kraví horu v Brně.

www.lipka.cz/vyukove-programy

www.lipka.cz/pobyty

www.lipka.cz/vyukove-programy

www.lipka.cz/vyukove-programy-svp

www.lipka.cz/pro-pedagogy

 www.lipka.cz/materialy-zdarma

V nabídce 64 programů najdete oblíbené 
klasiky i několik zajímavých novinek:

na pracoviště Lipová můžete k před-
školákům přibrat i všechny mladší dě� , 
které zabaví �������� �������,

předškoláci a žáci 1. ročníku se mohou 
v programu ��� �� ����� ����� 
seznámit s českými i exo� ckými plazy 
(Rozmarýnek),

pro žáky 1.–2. ročníku je určen nový 
program o bylinkách �� ������ 
����� ������ (Lipová),

žáci 2.–3. ročníku mohou zavítat 
do ptačího světa (����� �������, 
Rozmarýnek) nebo zjis� t, 
jak v zahradě člověk spolupracuje 
s přírodou (������� �����������, 
Rozmarýnek),

žáci 3.–5. ročníku srovnají vývoj hos-
podářského a přirozeně se vyvíjejícího 
lesa (����� �� ���� ���?, Jezírko),

na žáky 4.–5. ročníku čeká dobrodruž-
ství ve světě hmyzu (���� ��� ���� 
�����, Rozmarýnek),

žáci 4.–5. ročníku škol v Brně mohou 
nově vyrazit zkoumat přírodní biotopy 
v reálném prostředí v dostupném 
okolí školy (����� �� � �������, 
Kamenná).

Ikona „klima“   vám pomůže najít 
pro vaši třídu program, který tema� cky 
zahrnuje změnu klimatu. Pro žáky 
2.–5. ročníku je nabízí pracoviště 
Rozmarýnek.

Výchova k podnikavos�  trénuje žáky 
a studenty pro život – připravuje je na 
zvládání rychlých a častých změn, které 
přinese 21. stole�  do všech oblas�  jejich 
života. Tomuto důležitému tématu věnu-
jeme dlouhodobé studium pro pedagogy, 
řadu tema� ckých seminářů či konference, 
školní kolek� vy se zapojují do desítek 
programů, které rozvíjejí u žáků podni-
kavé kompetence. Aktuální informace 
najdete na www.lipka.cz/podnikavost. 
Zajímá-li vás toto téma, přihlaste se na 
webu k odběru zpravodaje Novinky ze 
světa podnikavos�  ve škole.

Zavítat můžete na Jezírko v Brně-Soběši-
cích (žáci 1.–6. ročníku ZŠ), s Rozmarýn-
kem na základny na Vysočině a Tišnovsku 
(celá ZŠ) a na Rychtu v Krásensku (od 
4. ročníku ZŠ a SŠ). Programy je možné 
kombinovat – v jednom termínu může 
vyrazit více tříd na jedno místo současně 
a absolvovat různé programy. A novinky?

Žáci 1.–2. ročníku coby včelky 
prozkoumají dění v úlu a jeho okolí 
(����� �����, Rozmarýnek),

na Jezírku žáci 2.–5. ročníku ZŠ 
ztroskotají a zažijí dobrodružství na 
pustém ostrově (����������, dobro-
družný a zážitkový program vhodný 
pro stmelení třídního kolek� vu),

s Rychtou se žáci 8.–9. ročníku ZŠ 
a SŠ v rámci pobytu ������� ���� – 
������� ������� podívají na zoubek 
aktuálním problémům, kterým čelí 
naše planeta.

Nabídka 51 programů je ušitá na míru 
starším žákům včetně SŠ. Letos vás čekají 
tyto novinky:

žáci 6. ročníku se mohou vydat do 
světa hmyzu (���� ��� ���� �����, 
Rozmarýnek),

žáci 6.–7. ročníku škol v Brně mohou 
nově vyrazit zkoumat přírodní biotopy 
v reálném prostředí v dostupném 
okolí školy (����� �� � �������, 
Kamenná),

rovnýma nohama můžete skočit se 
všemi žáky do tématu změny klimatu – 
pro 2. st. ZŠ je určen úvod (����� �� 
���� � ���� I), pro SŠ pokročilejší 
verze včetně hlubších souvislos�  
(����� �� ���� � ���� II), 
oba na Kamenné.

Ikona „klima“   vám pomůže najít 
pro vaši třídu i další programy, které 
tema� cky zahrnují změnu klimatu. 
Pro ZŠ je nabízí pracoviště Rozmarýnek, 
pro ZŠ i SŠ pracoviště Rychta a Kamenná.

Ikona „diskuze“    usnadní najít pro-
gramy postavené na diskuzích a rozvoji 
kri� ckého myšlení, specializuje se na ně 
především pracoviště Kamenná, najdete 
je ale i v nabíce Lipové a Jezírka (jen ZŠ), 
Rozmarýnku a Rychty (ZŠ i SŠ).

Programy pro třídy, kde jsou žáci 
se speciálními vzdělávacími potřebami, 
jsou zaměřeny hlouběji na kontakt s živou 
přírodou, rozvoj smyslového vnímání 
a prak� ckých dovednos� . Programy 
vznikly v rámci projektu OP VVV ve spolu-
práci s učiteli, kteří s těmito žáky pracují, 
a byly v daných třídních kolek� vech také 
ověřovány. Programy jsou modelové, 
vhodnou délku programu a také skladbu 
i ob� žnost ak� vit je možné přizpůsobit 
potřebám a dovednostem žáků.

Kromě publikací a pomůcek, které si mů-
žete objednat na www.lipka.cz/e-shop, 
vznikla na našem webu nová kapitola 
Materiály ke stažení. Najdete tu 
metodické a projektové materiály, 
které můžete využít jako inspiraci 
pro vlastní výuku. Nové metodiky vznikly 
z programu OP VVV Budování kapacity 
pro rozvoj škol a jsou zaměřeny od MŠ 
až po SŠ; a budou nadále přibývat. 

Učení venku se věnujeme už mnoho let. 
Od výukových programů se nyní přesou-
váme do vašich tříd. Rádi bychom vás 
nadchli pro učení venku v běžné výuce. 
A podnikáme pro to mnoho kroků: v naší 
nabídce najdete semináře, jak učit venku 
jednotlivé předměty a jak založit a využí-
vat školní zahradu a učit venku, v reálném 
prostředí. Díky metodice Venkovní výuka 
a programu Venkovní učitel se učení 
venku může stát vaší dlouhodobou vizí 
i rados� . Na workshopech vám ukážeme, 
jak na to! Jako spoluzakladatelé inicia� vy 
ucimesevenku.cz inspirujeme různými 
ak� vitami do výuky, na našem YouTube 
(viz dále) najdete také záznamy vybra-
ných webinářů.

Oživte výuku přírodopisu či environmen-
tálních témat a vyrazte s žáky do Brna na 
Kraví horu. Připravili jsme pro vás meto-
diku, jak využít online hru pro tema� cky 
zaměřený den nebo školní výlet. Věříme, 
že tento formát vaši třídu chytne. Při ře-
šení úkolů se žáci dozví nejen zajímavos�  
ze světa hmyzu, ale především pocho-
pí jeho význam pro fungování krajiny 
a ekosystémů.

Pandemie umožnila vznik celé série 
inspira� vních online akcí, ze kterých 
je i záznam, a vy se tak k vybraným 
tématům můžete vrá� t anebo nahléd-
nout – všechny jsou na našem YouTube 
kanálu         Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání.

Víme, že nás čeká svět poznamenaný 
klima� ckou změnou. A s touto změ-
nou se budou potýkat i naši žáci. Téma 
prolíná všemi oblastmi lidských činnos� . 
V Lipce jsme začínali čerpáním informací 
od odborníků, vzděláváním, pořádáním 
besed a konferencí (záznamy najdete na 
YouTube viz níže). Nyní měníme sebe, 
zaměřujeme se na zmírnění dopadů naší 
činnos�  (počítáme svoji uhlíkovou stopu 
a stanovujeme si závazky pro potřebná 
opatření) a přizpůsobení se klima� cké 
změně (např. budováním klima� cké 
zahrady). Všechny naše poznatky a zku-
šenos�  teď sdílíme s vámi a ukazujeme, 
jak s nimi můžete pracovat s vašimi žáky. 
Nově nabízíme výukové programy zamě-
řené na klima (označené ikonou  ), 
celý blok vzdělávání pro pedagogy, publi-
kace a také cesty, jak u žáků rozvíjet kom-
petence potřebné pro život v neustále se 
měnícím světě (výchova k podnikavos� ). 
Takové jsou naše kroky. Pojďte se do nich 
pus� t s námi. 

Jednodenní ekologické 
výukové programy 
a školní výlety
PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ

Jednodenní ekologické 
výukové programy 
a školní výlety
PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ

PODNIKAVOSTPOBYTOVÉ VÝUKOVÉ 
PROGRAMY a školy 
v přírodě, adaptační 
pobyty

Ekologické výukové 
programy
PRO ŽÁKY ZŠ 
SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI 
POTŘEBAMI (SVP)

Lipka PRO PEDAGOGY 
(DVPP) aneb 
Učíme pro změnu

HLEDÁ SE BOMBUS 
– venkovní online hra
pro žáky 5.–8. ročníku ZŠ

UČÍME VENKU, 
UČTE TAKÉ!

METODIKY ZDARMA 
KE STAŽENÍ

PODPŮRNÁ VIDEA 
NA YOUTUBE

JAK NA ZMĚNU 
KLIMATU?

Akce pro pedagogy najdete rozdělené 
do kapitol Environmentální témata, 
Venkovní výuka, Přírodní zahrady a za-
hradní pedagogika, Jak učit s ohledem 
na přírodu?, Učení není mučení, Řemesla 
a soběstačnost, Výchova k podnikavos� .
Konference věnované klima� cké změně 
a klima� ckému vzdělávání navazují na 
trend, který se dostává do škol všude 
v Evropě i ve světě. Prozradí, jak učit 
o těžkých tématech a nestrašit. 
Metodické semináře obsáhnou osvěd-
čené výukové metody a přístupy do 
každého předmětu: badatelství, venkovní 
výuka, hra, projektová výuka, místně 
zakotvené učení. Didak� cké semináře 
se věnují forma� vnímu hodnocení, 
bezpečnému učení či redukci učiva.

LIPKA PRO ŠKOLY 
A PRO PEDAGOGY
jednodenní výukové programy 
a školní výlety

pobytové výukové programy 
a školy v přírodě

vzdělávání pro pedagogy

novinky

2021/2022

Lipka.cz

Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání

www.lipka.cz

pracoviště Lipová
Lipová 20, 602 00 Brno-Pisárky
T: 543 211 264, 720 995 927
E: lipova@lipka.cz I www.lipka.cz/lipova

pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice
T: 517 385 429, 736 473 849
E: zdenka.jicinska@lipka.cz I www.lipka.cz/rychta

pracoviště Rozmarýnek
Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov
T: 541 220 208, 725 961 285, 602 684 396
E: rozmarynek@lipka.cz I www.lipka.cz/rozmarynek

pracoviště Jezírko
č. p. 97, 644 00 Brno-Soběšice
T: 545 228 567
E: jezirko@lipka.cz I www.lipka.cz/jezirko

pracoviště Kamenná
Kamenná 20, 639 00 Brno
T: 543 420 825, 602 684 393
E: ludmila.chmelikova@lipka.cz 
I www.lipka.cz/kamenna

www.lipka.cz
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PRO ŽÁKY ZŠ SE SPECIÁLNÍMI 
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Jiřičky jsou velké a tajemné cestovatelky – 
létají zimovat až pod Saharu, ale dodnes 

nikdo neví přesně kam. Z deseti ti síců 
kroužků se z jihu zatí m ani jeden nevráti l.

Objednávejte od 30. srpna (MŠ) 
a 31. srpna (ostatní) na jednotlivých 
pracovištích telefonicky od 8 hodin.

Jaké kompetence budou dnešní žáci 
jistě v životě potřebovat? Ty podnikavé! 
Více viz www.lipka.cz/podnikavost.
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telefonicky od 8 hodin.

Objednávejte od 30. srpna 
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Na semináře, dílny, exkurze i konference 
se hlaste na www.lipka.cz/kalendar 
(tlačítko                  ).

Nahlédněte na www.venkovnivyuka.cz 
a začněte své žáky učit venku. 
Podpoříme vás.

Najděte podrobnosti na 
www.lipka.cz/zahmyzem-skoly 
a vyrazte se třídou na Kraví horu v Brně.
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V nabídce 64 programů najdete oblíbené 
klasiky i několik zajímavých novinek:

na pracoviště Lipová můžete k před-
školákům přibrat i všechny mladší dě� , 
které zabaví �������� �������,

předškoláci a žáci 1. ročníku se mohou 
v programu ��� �� ����� ����� 
seznámit s českými i exo� ckými plazy 
(Rozmarýnek),

pro žáky 1.–2. ročníku je určen nový 
program o bylinkách �� ������ 
����� ������ (Lipová),

žáci 2.–3. ročníku mohou zavítat 
do ptačího světa (����� �������, 
Rozmarýnek) nebo zjis� t, 
jak v zahradě člověk spolupracuje 
s přírodou (������� �����������, 
Rozmarýnek),

žáci 3.–5. ročníku srovnají vývoj hos-
podářského a přirozeně se vyvíjejícího 
lesa (����� �� ���� ���?, Jezírko),

na žáky 4.–5. ročníku čeká dobrodruž-
ství ve světě hmyzu (���� ��� ���� 
�����, Rozmarýnek),

žáci 4.–5. ročníku škol v Brně mohou 
nově vyrazit zkoumat přírodní biotopy 
v reálném prostředí v dostupném 
okolí školy (����� �� � �������, 
Kamenná).

Ikona „klima“   vám pomůže najít 
pro vaši třídu program, který tema� cky 
zahrnuje změnu klimatu. Pro žáky 
2.–5. ročníku je nabízí pracoviště 
Rozmarýnek.

Výchova k podnikavos�  trénuje žáky 
a studenty pro život – připravuje je na 
zvládání rychlých a častých změn, které 
přinese 21. stole�  do všech oblas�  jejich 
života. Tomuto důležitému tématu věnu-
jeme dlouhodobé studium pro pedagogy, 
řadu tema� ckých seminářů či konference, 
školní kolek� vy se zapojují do desítek 
programů, které rozvíjejí u žáků podni-
kavé kompetence. Aktuální informace 
najdete na www.lipka.cz/podnikavost. 
Zajímá-li vás toto téma, přihlaste se na 
webu k odběru zpravodaje Novinky ze 
světa podnikavos�  ve škole.

Zavítat můžete na Jezírko v Brně-Soběši-
cích (žáci 1.–6. ročníku ZŠ), s Rozmarýn-
kem na základny na Vysočině a Tišnovsku 
(celá ZŠ) a na Rychtu v Krásensku (od 
4. ročníku ZŠ a SŠ). Programy je možné 
kombinovat – v jednom termínu může 
vyrazit více tříd na jedno místo současně 
a absolvovat různé programy. A novinky?

Žáci 1.–2. ročníku coby včelky 
prozkoumají dění v úlu a jeho okolí 
(����� �����, Rozmarýnek),

na Jezírku žáci 2.–5. ročníku ZŠ 
ztroskotají a zažijí dobrodružství na 
pustém ostrově (����������, dobro-
družný a zážitkový program vhodný 
pro stmelení třídního kolek� vu),

s Rychtou se žáci 8.–9. ročníku ZŠ 
a SŠ v rámci pobytu ������� ���� – 
������� ������� podívají na zoubek 
aktuálním problémům, kterým čelí 
naše planeta.

Nabídka 51 programů je ušitá na míru 
starším žákům včetně SŠ. Letos vás čekají 
tyto novinky:

žáci 6. ročníku se mohou vydat do 
světa hmyzu (���� ��� ���� �����, 
Rozmarýnek),

žáci 6.–7. ročníku škol v Brně mohou 
nově vyrazit zkoumat přírodní biotopy 
v reálném prostředí v dostupném 
okolí školy (����� �� � �������, 
Kamenná),

rovnýma nohama můžete skočit se 
všemi žáky do tématu změny klimatu – 
pro 2. st. ZŠ je určen úvod (����� �� 
���� � ���� I), pro SŠ pokročilejší 
verze včetně hlubších souvislos�  
(����� �� ���� � ���� II), 
oba na Kamenné.

Ikona „klima“   vám pomůže najít 
pro vaši třídu i další programy, které 
tema� cky zahrnují změnu klimatu. 
Pro ZŠ je nabízí pracoviště Rozmarýnek, 
pro ZŠ i SŠ pracoviště Rychta a Kamenná.

Ikona „diskuze“    usnadní najít pro-
gramy postavené na diskuzích a rozvoji 
kri� ckého myšlení, specializuje se na ně 
především pracoviště Kamenná, najdete 
je ale i v nabíce Lipové a Jezírka (jen ZŠ), 
Rozmarýnku a Rychty (ZŠ i SŠ).

Programy pro třídy, kde jsou žáci 
se speciálními vzdělávacími potřebami, 
jsou zaměřeny hlouběji na kontakt s živou 
přírodou, rozvoj smyslového vnímání 
a prak� ckých dovednos� . Programy 
vznikly v rámci projektu OP VVV ve spolu-
práci s učiteli, kteří s těmito žáky pracují, 
a byly v daných třídních kolek� vech také 
ověřovány. Programy jsou modelové, 
vhodnou délku programu a také skladbu 
i ob� žnost ak� vit je možné přizpůsobit 
potřebám a dovednostem žáků.

Kromě publikací a pomůcek, které si mů-
žete objednat na www.lipka.cz/e-shop, 
vznikla na našem webu nová kapitola 
Materiály ke stažení. Najdete tu 
metodické a projektové materiály, 
které můžete využít jako inspiraci 
pro vlastní výuku. Nové metodiky vznikly 
z programu OP VVV Budování kapacity 
pro rozvoj škol a jsou zaměřeny od MŠ 
až po SŠ; a budou nadále přibývat. 

Učení venku se věnujeme už mnoho let. 
Od výukových programů se nyní přesou-
váme do vašich tříd. Rádi bychom vás 
nadchli pro učení venku v běžné výuce. 
A podnikáme pro to mnoho kroků: v naší 
nabídce najdete semináře, jak učit venku 
jednotlivé předměty a jak založit a využí-
vat školní zahradu a učit venku, v reálném 
prostředí. Díky metodice Venkovní výuka 
a programu Venkovní učitel se učení 
venku může stát vaší dlouhodobou vizí 
i rados� . Na workshopech vám ukážeme, 
jak na to! Jako spoluzakladatelé inicia� vy 
ucimesevenku.cz inspirujeme různými 
ak� vitami do výuky, na našem YouTube 
(viz dále) najdete také záznamy vybra-
ných webinářů.

Oživte výuku přírodopisu či environmen-
tálních témat a vyrazte s žáky do Brna na 
Kraví horu. Připravili jsme pro vás meto-
diku, jak využít online hru pro tema� cky 
zaměřený den nebo školní výlet. Věříme, 
že tento formát vaši třídu chytne. Při ře-
šení úkolů se žáci dozví nejen zajímavos�  
ze světa hmyzu, ale především pocho-
pí jeho význam pro fungování krajiny 
a ekosystémů.

Pandemie umožnila vznik celé série 
inspira� vních online akcí, ze kterých 
je i záznam, a vy se tak k vybraným 
tématům můžete vrá� t anebo nahléd-
nout – všechny jsou na našem YouTube 
kanálu         Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání.

Víme, že nás čeká svět poznamenaný 
klima� ckou změnou. A s touto změ-
nou se budou potýkat i naši žáci. Téma 
prolíná všemi oblastmi lidských činnos� . 
V Lipce jsme začínali čerpáním informací 
od odborníků, vzděláváním, pořádáním 
besed a konferencí (záznamy najdete na 
YouTube viz níže). Nyní měníme sebe, 
zaměřujeme se na zmírnění dopadů naší 
činnos�  (počítáme svoji uhlíkovou stopu 
a stanovujeme si závazky pro potřebná 
opatření) a přizpůsobení se klima� cké 
změně (např. budováním klima� cké 
zahrady). Všechny naše poznatky a zku-
šenos�  teď sdílíme s vámi a ukazujeme, 
jak s nimi můžete pracovat s vašimi žáky. 
Nově nabízíme výukové programy zamě-
řené na klima (označené ikonou  ), 
celý blok vzdělávání pro pedagogy, publi-
kace a také cesty, jak u žáků rozvíjet kom-
petence potřebné pro život v neustále se 
měnícím světě (výchova k podnikavos� ). 
Takové jsou naše kroky. Pojďte se do nich 
pus� t s námi. 

Jednodenní ekologické 
výukové programy 
a školní výlety
PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ

Jednodenní ekologické 
výukové programy 
a školní výlety
PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ

PODNIKAVOSTPOBYTOVÉ VÝUKOVÉ 
PROGRAMY a školy 
v přírodě, adaptační 
pobyty

Ekologické výukové 
programy
PRO ŽÁKY ZŠ 
SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI 
POTŘEBAMI (SVP)

Lipka PRO PEDAGOGY 
(DVPP) aneb 
Učíme pro změnu

HLEDÁ SE BOMBUS 
– venkovní online hra
pro žáky 5.–8. ročníku ZŠ

UČÍME VENKU, 
UČTE TAKÉ!

METODIKY ZDARMA 
KE STAŽENÍ

PODPŮRNÁ VIDEA 
NA YOUTUBE

JAK NA ZMĚNU 
KLIMATU?

Akce pro pedagogy najdete rozdělené 
do kapitol Environmentální témata, 
Venkovní výuka, Přírodní zahrady a za-
hradní pedagogika, Jak učit s ohledem 
na přírodu?, Učení není mučení, Řemesla 
a soběstačnost, Výchova k podnikavos� .
Konference věnované klima� cké změně 
a klima� ckému vzdělávání navazují na 
trend, který se dostává do škol všude 
v Evropě i ve světě. Prozradí, jak učit 
o těžkých tématech a nestrašit. 
Metodické semináře obsáhnou osvěd-
čené výukové metody a přístupy do 
každého předmětu: badatelství, venkovní 
výuka, hra, projektová výuka, místně 
zakotvené učení. Didak� cké semináře 
se věnují forma� vnímu hodnocení, 
bezpečnému učení či redukci učiva.

LIPKA PRO ŠKOLY 
A PRO PEDAGOGY
jednodenní výukové programy 
a školní výlety

pobytové výukové programy 
a školy v přírodě

vzdělávání pro pedagogy

novinky

2021/2022

Lipka.cz

Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání

www.lipka.cz

pracoviště Lipová
Lipová 20, 602 00 Brno-Pisárky
T: 543 211 264, 720 995 927
E: lipova@lipka.cz I www.lipka.cz/lipova

pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice
T: 517 385 429, 736 473 849
E: zdenka.jicinska@lipka.cz I www.lipka.cz/rychta

pracoviště Rozmarýnek
Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov
T: 541 220 208, 725 961 285, 602 684 396
E: rozmarynek@lipka.cz I www.lipka.cz/rozmarynek

pracoviště Jezírko
č. p. 97, 644 00 Brno-Soběšice
T: 545 228 567
E: jezirko@lipka.cz I www.lipka.cz/jezirko

pracoviště Kamenná
Kamenná 20, 639 00 Brno
T: 543 420 825, 602 684 393
E: ludmila.chmelikova@lipka.cz 
I www.lipka.cz/kamenna

www.lipka.cz/vyukove-programy


 pracoviště

Jezírko
pobytové výukové programy
pro 1.–6. ročník ZŠ
2021/2022

„Sameček čolka horského ve 
svatebním šatu hýří pestrými 
barvami – hřbet má šedý až 
modrý, břicho žlutooranžové 

až ohnivě červené.“

 pracoviště

Rozmarýnek
pobytové výukové programy
2021/2022

„Víte, že sasanka hajní nikdy 
nevyroste na tomtéž místě? Oddenek 

pod zemí stále přirůstá a současně starý 
hned ve stejné délce odumírá – tak se 
porosty sasanek neustále posunují.“

ekologické výukové programy a školní výlety

PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ
2021/2022

Víte, co umožňuje zlatohlávkům 
bleskurychlý start letu? To, že nemusí 
otevírat krovky – využívají zářez pod 

nimi, kterým protáhnou křídla.
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jednodenní ekologické výukové programy a školní výlety

PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ
2021/2022

Víte, že chameleon 
nemění barvu podle 

prostředí? Mění ji 
podle svého aktuálního 

rozpoložení, nálady.
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jednodenní ekologické výukové programy

PRO ŽÁKY ZŠ SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP)

2021/2022
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Lipka pro pedagogy
semináře, dílny, konference, exkurze
nabídka vzdělávání ze šablon
webináře a záznamy

2021/2022

Jiřičky jsou velké a tajemné cestovatelky – 
létají zimovat až pod Saharu, ale dodnes 

nikdo neví přesně kam. Z deseti ti síců 
kroužků se z jihu zatí m ani jeden nevráti l.

Objednávejte od 30. srpna (MŠ) 
a 31. srpna (ostatní) na jednotlivých 
pracovištích telefonicky od 8 hodin.

Jaké kompetence budou dnešní žáci 
jistě v životě potřebovat? Ty podnikavé! 
Více viz www.lipka.cz/podnikavost.

Objednávejte telefonicky 
na vybraných pracovištích kdykoli.

Objednávejte od 31. srpna 
na jednotlivých pracovištích 
telefonicky od 8 hodin.

Objednávejte od 30. srpna 
na jednotlivých pracovištích 
telefonicky od 8 hodin.

Na semináře, dílny, exkurze i konference 
se hlaste na www.lipka.cz/kalendar 
(tlačítko                  ).

Nahlédněte na www.venkovnivyuka.cz 
a začněte své žáky učit venku. 
Podpoříme vás.

Najděte podrobnosti na 
www.lipka.cz/zahmyzem-skoly 
a vyrazte se třídou na Kraví horu v Brně.

www.lipka.cz/vyukove-programy

www.lipka.cz/pobyty

www.lipka.cz/vyukove-programy

www.lipka.cz/vyukove-programy-svp

www.lipka.cz/pro-pedagogy

 www.lipka.cz/materialy-zdarma

V nabídce 64 programů najdete oblíbené 
klasiky i několik zajímavých novinek:

na pracoviště Lipová můžete k před-
školákům přibrat i všechny mladší dě� , 
které zabaví �������� �������,

předškoláci a žáci 1. ročníku se mohou 
v programu ��� �� ����� ����� 
seznámit s českými i exo� ckými plazy 
(Rozmarýnek),

pro žáky 1.–2. ročníku je určen nový 
program o bylinkách �� ������ 
����� ������ (Lipová),

žáci 2.–3. ročníku mohou zavítat 
do ptačího světa (����� �������, 
Rozmarýnek) nebo zjis� t, 
jak v zahradě člověk spolupracuje 
s přírodou (������� �����������, 
Rozmarýnek),

žáci 3.–5. ročníku srovnají vývoj hos-
podářského a přirozeně se vyvíjejícího 
lesa (����� �� ���� ���?, Jezírko),

na žáky 4.–5. ročníku čeká dobrodruž-
ství ve světě hmyzu (���� ��� ���� 
�����, Rozmarýnek),

žáci 4.–5. ročníku škol v Brně mohou 
nově vyrazit zkoumat přírodní biotopy 
v reálném prostředí v dostupném 
okolí školy (����� �� � �������, 
Kamenná).

Ikona „klima“   vám pomůže najít 
pro vaši třídu program, který tema� cky 
zahrnuje změnu klimatu. Pro žáky 
2.–5. ročníku je nabízí pracoviště 
Rozmarýnek.

Výchova k podnikavos�  trénuje žáky 
a studenty pro život – připravuje je na 
zvládání rychlých a častých změn, které 
přinese 21. stole�  do všech oblas�  jejich 
života. Tomuto důležitému tématu věnu-
jeme dlouhodobé studium pro pedagogy, 
řadu tema� ckých seminářů či konference, 
školní kolek� vy se zapojují do desítek 
programů, které rozvíjejí u žáků podni-
kavé kompetence. Aktuální informace 
najdete na www.lipka.cz/podnikavost. 
Zajímá-li vás toto téma, přihlaste se na 
webu k odběru zpravodaje Novinky ze 
světa podnikavos�  ve škole.

Zavítat můžete na Jezírko v Brně-Soběši-
cích (žáci 1.–6. ročníku ZŠ), s Rozmarýn-
kem na základny na Vysočině a Tišnovsku 
(celá ZŠ) a na Rychtu v Krásensku (od 
4. ročníku ZŠ a SŠ). Programy je možné 
kombinovat – v jednom termínu může 
vyrazit více tříd na jedno místo současně 
a absolvovat různé programy. A novinky?

Žáci 1.–2. ročníku coby včelky 
prozkoumají dění v úlu a jeho okolí 
(����� �����, Rozmarýnek),

na Jezírku žáci 2.–5. ročníku ZŠ 
ztroskotají a zažijí dobrodružství na 
pustém ostrově (����������, dobro-
družný a zážitkový program vhodný 
pro stmelení třídního kolek� vu),

s Rychtou se žáci 8.–9. ročníku ZŠ 
a SŠ v rámci pobytu ������� ���� – 
������� ������� podívají na zoubek 
aktuálním problémům, kterým čelí 
naše planeta.

Nabídka 51 programů je ušitá na míru 
starším žákům včetně SŠ. Letos vás čekají 
tyto novinky:

žáci 6. ročníku se mohou vydat do 
světa hmyzu (���� ��� ���� �����, 
Rozmarýnek),

žáci 6.–7. ročníku škol v Brně mohou 
nově vyrazit zkoumat přírodní biotopy 
v reálném prostředí v dostupném 
okolí školy (����� �� � �������, 
Kamenná),

rovnýma nohama můžete skočit se 
všemi žáky do tématu změny klimatu – 
pro 2. st. ZŠ je určen úvod (����� �� 
���� � ���� I), pro SŠ pokročilejší 
verze včetně hlubších souvislos�  
(����� �� ���� � ���� II), 
oba na Kamenné.

Ikona „klima“   vám pomůže najít 
pro vaši třídu i další programy, které 
tema� cky zahrnují změnu klimatu. 
Pro ZŠ je nabízí pracoviště Rozmarýnek, 
pro ZŠ i SŠ pracoviště Rychta a Kamenná.

Ikona „diskuze“    usnadní najít pro-
gramy postavené na diskuzích a rozvoji 
kri� ckého myšlení, specializuje se na ně 
především pracoviště Kamenná, najdete 
je ale i v nabíce Lipové a Jezírka (jen ZŠ), 
Rozmarýnku a Rychty (ZŠ i SŠ).

Programy pro třídy, kde jsou žáci 
se speciálními vzdělávacími potřebami, 
jsou zaměřeny hlouběji na kontakt s živou 
přírodou, rozvoj smyslového vnímání 
a prak� ckých dovednos� . Programy 
vznikly v rámci projektu OP VVV ve spolu-
práci s učiteli, kteří s těmito žáky pracují, 
a byly v daných třídních kolek� vech také 
ověřovány. Programy jsou modelové, 
vhodnou délku programu a také skladbu 
i ob� žnost ak� vit je možné přizpůsobit 
potřebám a dovednostem žáků.

Kromě publikací a pomůcek, které si mů-
žete objednat na www.lipka.cz/e-shop, 
vznikla na našem webu nová kapitola 
Materiály ke stažení. Najdete tu 
metodické a projektové materiály, 
které můžete využít jako inspiraci 
pro vlastní výuku. Nové metodiky vznikly 
z programu OP VVV Budování kapacity 
pro rozvoj škol a jsou zaměřeny od MŠ 
až po SŠ; a budou nadále přibývat. 

Učení venku se věnujeme už mnoho let. 
Od výukových programů se nyní přesou-
váme do vašich tříd. Rádi bychom vás 
nadchli pro učení venku v běžné výuce. 
A podnikáme pro to mnoho kroků: v naší 
nabídce najdete semináře, jak učit venku 
jednotlivé předměty a jak založit a využí-
vat školní zahradu a učit venku, v reálném 
prostředí. Díky metodice Venkovní výuka 
a programu Venkovní učitel se učení 
venku může stát vaší dlouhodobou vizí 
i rados� . Na workshopech vám ukážeme, 
jak na to! Jako spoluzakladatelé inicia� vy 
ucimesevenku.cz inspirujeme různými 
ak� vitami do výuky, na našem YouTube 
(viz dále) najdete také záznamy vybra-
ných webinářů.

Oživte výuku přírodopisu či environmen-
tálních témat a vyrazte s žáky do Brna na 
Kraví horu. Připravili jsme pro vás meto-
diku, jak využít online hru pro tema� cky 
zaměřený den nebo školní výlet. Věříme, 
že tento formát vaši třídu chytne. Při ře-
šení úkolů se žáci dozví nejen zajímavos�  
ze světa hmyzu, ale především pocho-
pí jeho význam pro fungování krajiny 
a ekosystémů.

Pandemie umožnila vznik celé série 
inspira� vních online akcí, ze kterých 
je i záznam, a vy se tak k vybraným 
tématům můžete vrá� t anebo nahléd-
nout – všechny jsou na našem YouTube 
kanálu         Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání.

Víme, že nás čeká svět poznamenaný 
klima� ckou změnou. A s touto změ-
nou se budou potýkat i naši žáci. Téma 
prolíná všemi oblastmi lidských činnos� . 
V Lipce jsme začínali čerpáním informací 
od odborníků, vzděláváním, pořádáním 
besed a konferencí (záznamy najdete na 
YouTube viz níže). Nyní měníme sebe, 
zaměřujeme se na zmírnění dopadů naší 
činnos�  (počítáme svoji uhlíkovou stopu 
a stanovujeme si závazky pro potřebná 
opatření) a přizpůsobení se klima� cké 
změně (např. budováním klima� cké 
zahrady). Všechny naše poznatky a zku-
šenos�  teď sdílíme s vámi a ukazujeme, 
jak s nimi můžete pracovat s vašimi žáky. 
Nově nabízíme výukové programy zamě-
řené na klima (označené ikonou  ), 
celý blok vzdělávání pro pedagogy, publi-
kace a také cesty, jak u žáků rozvíjet kom-
petence potřebné pro život v neustále se 
měnícím světě (výchova k podnikavos� ). 
Takové jsou naše kroky. Pojďte se do nich 
pus� t s námi. 

Jednodenní ekologické 
výukové programy 
a školní výlety
PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ

Jednodenní ekologické 
výukové programy 
a školní výlety
PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ

PODNIKAVOSTPOBYTOVÉ VÝUKOVÉ 
PROGRAMY a školy 
v přírodě, adaptační 
pobyty

Ekologické výukové 
programy
PRO ŽÁKY ZŠ 
SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI 
POTŘEBAMI (SVP)

Lipka PRO PEDAGOGY 
(DVPP) aneb 
Učíme pro změnu

HLEDÁ SE BOMBUS 
– venkovní online hra
pro žáky 5.–8. ročníku ZŠ

UČÍME VENKU, 
UČTE TAKÉ!

METODIKY ZDARMA 
KE STAŽENÍ

PODPŮRNÁ VIDEA 
NA YOUTUBE

JAK NA ZMĚNU 
KLIMATU?

Akce pro pedagogy najdete rozdělené 
do kapitol Environmentální témata, 
Venkovní výuka, Přírodní zahrady a za-
hradní pedagogika, Jak učit s ohledem 
na přírodu?, Učení není mučení, Řemesla 
a soběstačnost, Výchova k podnikavos� .
Konference věnované klima� cké změně 
a klima� ckému vzdělávání navazují na 
trend, který se dostává do škol všude 
v Evropě i ve světě. Prozradí, jak učit 
o těžkých tématech a nestrašit. 
Metodické semináře obsáhnou osvěd-
čené výukové metody a přístupy do 
každého předmětu: badatelství, venkovní 
výuka, hra, projektová výuka, místně 
zakotvené učení. Didak� cké semináře 
se věnují forma� vnímu hodnocení, 
bezpečnému učení či redukci učiva.

LIPKA PRO ŠKOLY 
A PRO PEDAGOGY
jednodenní výukové programy 
a školní výlety

pobytové výukové programy 
a školy v přírodě

vzdělávání pro pedagogy

novinky

2021/2022

Lipka.cz

Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání

www.lipka.cz

pracoviště Lipová
Lipová 20, 602 00 Brno-Pisárky
T: 543 211 264, 720 995 927
E: lipova@lipka.cz I www.lipka.cz/lipova

pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice
T: 517 385 429, 736 473 849
E: zdenka.jicinska@lipka.cz I www.lipka.cz/rychta

pracoviště Rozmarýnek
Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov
T: 541 220 208, 725 961 285, 602 684 396
E: rozmarynek@lipka.cz I www.lipka.cz/rozmarynek

pracoviště Jezírko
č. p. 97, 644 00 Brno-Soběšice
T: 545 228 567
E: jezirko@lipka.cz I www.lipka.cz/jezirko

pracoviště Kamenná
Kamenná 20, 639 00 Brno
T: 543 420 825, 602 684 393
E: ludmila.chmelikova@lipka.cz 
I www.lipka.cz/kamenna

www.lipka.cz/vyukove-programy


 pracoviště

Jezírko
pobytové výukové programy
pro 1.–6. ročník ZŠ
2021/2022

„Sameček čolka horského ve 
svatebním šatu hýří pestrými 
barvami – hřbet má šedý až 
modrý, břicho žlutooranžové 

až ohnivě červené.“

 pracoviště

Rozmarýnek
pobytové výukové programy
2021/2022

„Víte, že sasanka hajní nikdy 
nevyroste na tomtéž místě? Oddenek 

pod zemí stále přirůstá a současně starý 
hned ve stejné délce odumírá – tak se 
porosty sasanek neustále posunují.“

ekologické výukové programy a školní výlety

PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ
2021/2022

Víte, co umožňuje zlatohlávkům 
bleskurychlý start letu? To, že nemusí 
otevírat krovky – využívají zářez pod 

nimi, kterým protáhnou křídla.
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jednodenní ekologické výukové programy a školní výlety

PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ
2021/2022

Víte, že chameleon 
nemění barvu podle 

prostředí? Mění ji 
podle svého aktuálního 

rozpoložení, nálady.
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jednodenní ekologické výukové programy

PRO ŽÁKY ZŠ SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP)
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Lipka pro pedagogy
semináře, dílny, konference, exkurze
nabídka vzdělávání ze šablon
webináře a záznamy

2021/2022

Jiřičky jsou velké a tajemné cestovatelky – 
létají zimovat až pod Saharu, ale dodnes 

nikdo neví přesně kam. Z deseti ti síců 
kroužků se z jihu zatí m ani jeden nevráti l.

Objednávejte od 30. srpna (MŠ) 
a 31. srpna (ostatní) na jednotlivých 
pracovištích telefonicky od 8 hodin.

Jaké kompetence budou dnešní žáci 
jistě v životě potřebovat? Ty podnikavé! 
Více viz www.lipka.cz/podnikavost.

Objednávejte telefonicky 
na vybraných pracovištích kdykoli.

Objednávejte od 31. srpna 
na jednotlivých pracovištích 
telefonicky od 8 hodin.

Objednávejte od 30. srpna 
na jednotlivých pracovištích 
telefonicky od 8 hodin.

Na semináře, dílny, exkurze i konference 
se hlaste na www.lipka.cz/kalendar 
(tlačítko                  ).

Nahlédněte na www.venkovnivyuka.cz 
a začněte své žáky učit venku. 
Podpoříme vás.

Najděte podrobnosti na 
www.lipka.cz/zahmyzem-skoly 
a vyrazte se třídou na Kraví horu v Brně.

www.lipka.cz/vyukove-programy

www.lipka.cz/pobyty

www.lipka.cz/vyukove-programy

www.lipka.cz/vyukove-programy-svp

www.lipka.cz/pro-pedagogy

 www.lipka.cz/materialy-zdarma

V nabídce 64 programů najdete oblíbené 
klasiky i několik zajímavých novinek:

na pracoviště Lipová můžete k před-
školákům přibrat i všechny mladší dě� , 
které zabaví �������� �������,

předškoláci a žáci 1. ročníku se mohou 
v programu ��� �� ����� ����� 
seznámit s českými i exo� ckými plazy 
(Rozmarýnek),

pro žáky 1.–2. ročníku je určen nový 
program o bylinkách �� ������ 
����� ������ (Lipová),

žáci 2.–3. ročníku mohou zavítat 
do ptačího světa (����� �������, 
Rozmarýnek) nebo zjis� t, 
jak v zahradě člověk spolupracuje 
s přírodou (������� �����������, 
Rozmarýnek),

žáci 3.–5. ročníku srovnají vývoj hos-
podářského a přirozeně se vyvíjejícího 
lesa (����� �� ���� ���?, Jezírko),

na žáky 4.–5. ročníku čeká dobrodruž-
ství ve světě hmyzu (���� ��� ���� 
�����, Rozmarýnek),

žáci 4.–5. ročníku škol v Brně mohou 
nově vyrazit zkoumat přírodní biotopy 
v reálném prostředí v dostupném 
okolí školy (����� �� � �������, 
Kamenná).

Ikona „klima“   vám pomůže najít 
pro vaši třídu program, který tema� cky 
zahrnuje změnu klimatu. Pro žáky 
2.–5. ročníku je nabízí pracoviště 
Rozmarýnek.

Výchova k podnikavos�  trénuje žáky 
a studenty pro život – připravuje je na 
zvládání rychlých a častých změn, které 
přinese 21. stole�  do všech oblas�  jejich 
života. Tomuto důležitému tématu věnu-
jeme dlouhodobé studium pro pedagogy, 
řadu tema� ckých seminářů či konference, 
školní kolek� vy se zapojují do desítek 
programů, které rozvíjejí u žáků podni-
kavé kompetence. Aktuální informace 
najdete na www.lipka.cz/podnikavost. 
Zajímá-li vás toto téma, přihlaste se na 
webu k odběru zpravodaje Novinky ze 
světa podnikavos�  ve škole.

Zavítat můžete na Jezírko v Brně-Soběši-
cích (žáci 1.–6. ročníku ZŠ), s Rozmarýn-
kem na základny na Vysočině a Tišnovsku 
(celá ZŠ) a na Rychtu v Krásensku (od 
4. ročníku ZŠ a SŠ). Programy je možné 
kombinovat – v jednom termínu může 
vyrazit více tříd na jedno místo současně 
a absolvovat různé programy. A novinky?

Žáci 1.–2. ročníku coby včelky 
prozkoumají dění v úlu a jeho okolí 
(����� �����, Rozmarýnek),

na Jezírku žáci 2.–5. ročníku ZŠ 
ztroskotají a zažijí dobrodružství na 
pustém ostrově (����������, dobro-
družný a zážitkový program vhodný 
pro stmelení třídního kolek� vu),

s Rychtou se žáci 8.–9. ročníku ZŠ 
a SŠ v rámci pobytu ������� ���� – 
������� ������� podívají na zoubek 
aktuálním problémům, kterým čelí 
naše planeta.

Nabídka 51 programů je ušitá na míru 
starším žákům včetně SŠ. Letos vás čekají 
tyto novinky:

žáci 6. ročníku se mohou vydat do 
světa hmyzu (���� ��� ���� �����, 
Rozmarýnek),

žáci 6.–7. ročníku škol v Brně mohou 
nově vyrazit zkoumat přírodní biotopy 
v reálném prostředí v dostupném 
okolí školy (����� �� � �������, 
Kamenná),

rovnýma nohama můžete skočit se 
všemi žáky do tématu změny klimatu – 
pro 2. st. ZŠ je určen úvod (����� �� 
���� � ���� I), pro SŠ pokročilejší 
verze včetně hlubších souvislos�  
(����� �� ���� � ���� II), 
oba na Kamenné.

Ikona „klima“   vám pomůže najít 
pro vaši třídu i další programy, které 
tema� cky zahrnují změnu klimatu. 
Pro ZŠ je nabízí pracoviště Rozmarýnek, 
pro ZŠ i SŠ pracoviště Rychta a Kamenná.

Ikona „diskuze“    usnadní najít pro-
gramy postavené na diskuzích a rozvoji 
kri� ckého myšlení, specializuje se na ně 
především pracoviště Kamenná, najdete 
je ale i v nabíce Lipové a Jezírka (jen ZŠ), 
Rozmarýnku a Rychty (ZŠ i SŠ).

Programy pro třídy, kde jsou žáci 
se speciálními vzdělávacími potřebami, 
jsou zaměřeny hlouběji na kontakt s živou 
přírodou, rozvoj smyslového vnímání 
a prak� ckých dovednos� . Programy 
vznikly v rámci projektu OP VVV ve spolu-
práci s učiteli, kteří s těmito žáky pracují, 
a byly v daných třídních kolek� vech také 
ověřovány. Programy jsou modelové, 
vhodnou délku programu a také skladbu 
i ob� žnost ak� vit je možné přizpůsobit 
potřebám a dovednostem žáků.

Kromě publikací a pomůcek, které si mů-
žete objednat na www.lipka.cz/e-shop, 
vznikla na našem webu nová kapitola 
Materiály ke stažení. Najdete tu 
metodické a projektové materiály, 
které můžete využít jako inspiraci 
pro vlastní výuku. Nové metodiky vznikly 
z programu OP VVV Budování kapacity 
pro rozvoj škol a jsou zaměřeny od MŠ 
až po SŠ; a budou nadále přibývat. 

Učení venku se věnujeme už mnoho let. 
Od výukových programů se nyní přesou-
váme do vašich tříd. Rádi bychom vás 
nadchli pro učení venku v běžné výuce. 
A podnikáme pro to mnoho kroků: v naší 
nabídce najdete semináře, jak učit venku 
jednotlivé předměty a jak založit a využí-
vat školní zahradu a učit venku, v reálném 
prostředí. Díky metodice Venkovní výuka 
a programu Venkovní učitel se učení 
venku může stát vaší dlouhodobou vizí 
i rados� . Na workshopech vám ukážeme, 
jak na to! Jako spoluzakladatelé inicia� vy 
ucimesevenku.cz inspirujeme různými 
ak� vitami do výuky, na našem YouTube 
(viz dále) najdete také záznamy vybra-
ných webinářů.

Oživte výuku přírodopisu či environmen-
tálních témat a vyrazte s žáky do Brna na 
Kraví horu. Připravili jsme pro vás meto-
diku, jak využít online hru pro tema� cky 
zaměřený den nebo školní výlet. Věříme, 
že tento formát vaši třídu chytne. Při ře-
šení úkolů se žáci dozví nejen zajímavos�  
ze světa hmyzu, ale především pocho-
pí jeho význam pro fungování krajiny 
a ekosystémů.

Pandemie umožnila vznik celé série 
inspira� vních online akcí, ze kterých 
je i záznam, a vy se tak k vybraným 
tématům můžete vrá� t anebo nahléd-
nout – všechny jsou na našem YouTube 
kanálu         Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání.

Víme, že nás čeká svět poznamenaný 
klima� ckou změnou. A s touto změ-
nou se budou potýkat i naši žáci. Téma 
prolíná všemi oblastmi lidských činnos� . 
V Lipce jsme začínali čerpáním informací 
od odborníků, vzděláváním, pořádáním 
besed a konferencí (záznamy najdete na 
YouTube viz níže). Nyní měníme sebe, 
zaměřujeme se na zmírnění dopadů naší 
činnos�  (počítáme svoji uhlíkovou stopu 
a stanovujeme si závazky pro potřebná 
opatření) a přizpůsobení se klima� cké 
změně (např. budováním klima� cké 
zahrady). Všechny naše poznatky a zku-
šenos�  teď sdílíme s vámi a ukazujeme, 
jak s nimi můžete pracovat s vašimi žáky. 
Nově nabízíme výukové programy zamě-
řené na klima (označené ikonou  ), 
celý blok vzdělávání pro pedagogy, publi-
kace a také cesty, jak u žáků rozvíjet kom-
petence potřebné pro život v neustále se 
měnícím světě (výchova k podnikavos� ). 
Takové jsou naše kroky. Pojďte se do nich 
pus� t s námi. 
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– venkovní online hra
pro žáky 5.–8. ročníku ZŠ

UČÍME VENKU, 
UČTE TAKÉ!

METODIKY ZDARMA 
KE STAŽENÍ

PODPŮRNÁ VIDEA 
NA YOUTUBE

JAK NA ZMĚNU 
KLIMATU?

Akce pro pedagogy najdete rozdělené 
do kapitol Environmentální témata, 
Venkovní výuka, Přírodní zahrady a za-
hradní pedagogika, Jak učit s ohledem 
na přírodu?, Učení není mučení, Řemesla 
a soběstačnost, Výchova k podnikavos� .
Konference věnované klima� cké změně 
a klima� ckému vzdělávání navazují na 
trend, který se dostává do škol všude 
v Evropě i ve světě. Prozradí, jak učit 
o těžkých tématech a nestrašit. 
Metodické semináře obsáhnou osvěd-
čené výukové metody a přístupy do 
každého předmětu: badatelství, venkovní 
výuka, hra, projektová výuka, místně 
zakotvené učení. Didak� cké semináře 
se věnují forma� vnímu hodnocení, 
bezpečnému učení či redukci učiva.
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T: 517 385 429, 736 473 849
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2021/2022

„Sameček čolka horského ve 
svatebním šatu hýří pestrými 
barvami – hřbet má šedý až 
modrý, břicho žlutooranžové 

až ohnivě červené.“

 pracoviště

Rozmarýnek
pobytové výukové programy
2021/2022

„Víte, že sasanka hajní nikdy 
nevyroste na tomtéž místě? Oddenek 

pod zemí stále přirůstá a současně starý 
hned ve stejné délce odumírá – tak se 
porosty sasanek neustále posunují.“

ekologické výukové programy a školní výlety

PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ
2021/2022

Víte, co umožňuje zlatohlávkům 
bleskurychlý start letu? To, že nemusí 
otevírat krovky – využívají zářez pod 

nimi, kterým protáhnou křídla.
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jednodenní ekologické výukové programy a školní výlety

PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ
2021/2022

Víte, že chameleon 
nemění barvu podle 

prostředí? Mění ji 
podle svého aktuálního 

rozpoložení, nálady.
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jednodenní ekologické výukové programy

PRO ŽÁKY ZŠ SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP)

2021/2022
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Lipka pro pedagogy
semináře, dílny, konference, exkurze
nabídka vzdělávání ze šablon
webináře a záznamy

2021/2022

Jiřičky jsou velké a tajemné cestovatelky – 
létají zimovat až pod Saharu, ale dodnes 

nikdo neví přesně kam. Z deseti ti síců 
kroužků se z jihu zatí m ani jeden nevráti l.

Objednávejte od 30. srpna (MŠ) 
a 31. srpna (ostatní) na jednotlivých 
pracovištích telefonicky od 8 hodin.

Jaké kompetence budou dnešní žáci 
jistě v životě potřebovat? Ty podnikavé! 
Více viz www.lipka.cz/podnikavost.

Objednávejte telefonicky 
na vybraných pracovištích kdykoli.

Objednávejte od 31. srpna 
na jednotlivých pracovištích 
telefonicky od 8 hodin.

Objednávejte od 30. srpna 
na jednotlivých pracovištích 
telefonicky od 8 hodin.

Na semináře, dílny, exkurze i konference 
se hlaste na www.lipka.cz/kalendar 
(tlačítko                  ).

Nahlédněte na www.venkovnivyuka.cz 
a začněte své žáky učit venku. 
Podpoříme vás.

Najděte podrobnosti na 
www.lipka.cz/zahmyzem-skoly 
a vyrazte se třídou na Kraví horu v Brně.

www.lipka.cz/vyukove-programy

www.lipka.cz/pobyty

www.lipka.cz/vyukove-programy

www.lipka.cz/vyukove-programy-svp

www.lipka.cz/pro-pedagogy

 www.lipka.cz/materialy-zdarma

V nabídce 64 programů najdete oblíbené 
klasiky i několik zajímavých novinek:

na pracoviště Lipová můžete k před-
školákům přibrat i všechny mladší dě� , 
které zabaví �������� �������,

předškoláci a žáci 1. ročníku se mohou 
v programu ��� �� ����� ����� 
seznámit s českými i exo� ckými plazy 
(Rozmarýnek),

pro žáky 1.–2. ročníku je určen nový 
program o bylinkách �� ������ 
����� ������ (Lipová),

žáci 2.–3. ročníku mohou zavítat 
do ptačího světa (����� �������, 
Rozmarýnek) nebo zjis� t, 
jak v zahradě člověk spolupracuje 
s přírodou (������� �����������, 
Rozmarýnek),

žáci 3.–5. ročníku srovnají vývoj hos-
podářského a přirozeně se vyvíjejícího 
lesa (����� �� ���� ���?, Jezírko),

na žáky 4.–5. ročníku čeká dobrodruž-
ství ve světě hmyzu (���� ��� ���� 
�����, Rozmarýnek),

žáci 4.–5. ročníku škol v Brně mohou 
nově vyrazit zkoumat přírodní biotopy 
v reálném prostředí v dostupném 
okolí školy (����� �� � �������, 
Kamenná).

Ikona „klima“   vám pomůže najít 
pro vaši třídu program, který tema� cky 
zahrnuje změnu klimatu. Pro žáky 
2.–5. ročníku je nabízí pracoviště 
Rozmarýnek.

Výchova k podnikavos�  trénuje žáky 
a studenty pro život – připravuje je na 
zvládání rychlých a častých změn, které 
přinese 21. stole�  do všech oblas�  jejich 
života. Tomuto důležitému tématu věnu-
jeme dlouhodobé studium pro pedagogy, 
řadu tema� ckých seminářů či konference, 
školní kolek� vy se zapojují do desítek 
programů, které rozvíjejí u žáků podni-
kavé kompetence. Aktuální informace 
najdete na www.lipka.cz/podnikavost. 
Zajímá-li vás toto téma, přihlaste se na 
webu k odběru zpravodaje Novinky ze 
světa podnikavos�  ve škole.

Zavítat můžete na Jezírko v Brně-Soběši-
cích (žáci 1.–6. ročníku ZŠ), s Rozmarýn-
kem na základny na Vysočině a Tišnovsku 
(celá ZŠ) a na Rychtu v Krásensku (od 
4. ročníku ZŠ a SŠ). Programy je možné 
kombinovat – v jednom termínu může 
vyrazit více tříd na jedno místo současně 
a absolvovat různé programy. A novinky?

Žáci 1.–2. ročníku coby včelky 
prozkoumají dění v úlu a jeho okolí 
(����� �����, Rozmarýnek),

na Jezírku žáci 2.–5. ročníku ZŠ 
ztroskotají a zažijí dobrodružství na 
pustém ostrově (����������, dobro-
družný a zážitkový program vhodný 
pro stmelení třídního kolek� vu),

s Rychtou se žáci 8.–9. ročníku ZŠ 
a SŠ v rámci pobytu ������� ���� – 
������� ������� podívají na zoubek 
aktuálním problémům, kterým čelí 
naše planeta.

Nabídka 51 programů je ušitá na míru 
starším žákům včetně SŠ. Letos vás čekají 
tyto novinky:

žáci 6. ročníku se mohou vydat do 
světa hmyzu (���� ��� ���� �����, 
Rozmarýnek),

žáci 6.–7. ročníku škol v Brně mohou 
nově vyrazit zkoumat přírodní biotopy 
v reálném prostředí v dostupném 
okolí školy (����� �� � �������, 
Kamenná),

rovnýma nohama můžete skočit se 
všemi žáky do tématu změny klimatu – 
pro 2. st. ZŠ je určen úvod (����� �� 
���� � ���� I), pro SŠ pokročilejší 
verze včetně hlubších souvislos�  
(����� �� ���� � ���� II), 
oba na Kamenné.

Ikona „klima“   vám pomůže najít 
pro vaši třídu i další programy, které 
tema� cky zahrnují změnu klimatu. 
Pro ZŠ je nabízí pracoviště Rozmarýnek, 
pro ZŠ i SŠ pracoviště Rychta a Kamenná.

Ikona „diskuze“    usnadní najít pro-
gramy postavené na diskuzích a rozvoji 
kri� ckého myšlení, specializuje se na ně 
především pracoviště Kamenná, najdete 
je ale i v nabíce Lipové a Jezírka (jen ZŠ), 
Rozmarýnku a Rychty (ZŠ i SŠ).

Programy pro třídy, kde jsou žáci 
se speciálními vzdělávacími potřebami, 
jsou zaměřeny hlouběji na kontakt s živou 
přírodou, rozvoj smyslového vnímání 
a prak� ckých dovednos� . Programy 
vznikly v rámci projektu OP VVV ve spolu-
práci s učiteli, kteří s těmito žáky pracují, 
a byly v daných třídních kolek� vech také 
ověřovány. Programy jsou modelové, 
vhodnou délku programu a také skladbu 
i ob� žnost ak� vit je možné přizpůsobit 
potřebám a dovednostem žáků.

Kromě publikací a pomůcek, které si mů-
žete objednat na www.lipka.cz/e-shop, 
vznikla na našem webu nová kapitola 
Materiály ke stažení. Najdete tu 
metodické a projektové materiály, 
které můžete využít jako inspiraci 
pro vlastní výuku. Nové metodiky vznikly 
z programu OP VVV Budování kapacity 
pro rozvoj škol a jsou zaměřeny od MŠ 
až po SŠ; a budou nadále přibývat. 

Učení venku se věnujeme už mnoho let. 
Od výukových programů se nyní přesou-
váme do vašich tříd. Rádi bychom vás 
nadchli pro učení venku v běžné výuce. 
A podnikáme pro to mnoho kroků: v naší 
nabídce najdete semináře, jak učit venku 
jednotlivé předměty a jak založit a využí-
vat školní zahradu a učit venku, v reálném 
prostředí. Díky metodice Venkovní výuka 
a programu Venkovní učitel se učení 
venku může stát vaší dlouhodobou vizí 
i rados� . Na workshopech vám ukážeme, 
jak na to! Jako spoluzakladatelé inicia� vy 
ucimesevenku.cz inspirujeme různými 
ak� vitami do výuky, na našem YouTube 
(viz dále) najdete také záznamy vybra-
ných webinářů.

Oživte výuku přírodopisu či environmen-
tálních témat a vyrazte s žáky do Brna na 
Kraví horu. Připravili jsme pro vás meto-
diku, jak využít online hru pro tema� cky 
zaměřený den nebo školní výlet. Věříme, 
že tento formát vaši třídu chytne. Při ře-
šení úkolů se žáci dozví nejen zajímavos�  
ze světa hmyzu, ale především pocho-
pí jeho význam pro fungování krajiny 
a ekosystémů.

Pandemie umožnila vznik celé série 
inspira� vních online akcí, ze kterých 
je i záznam, a vy se tak k vybraným 
tématům můžete vrá� t anebo nahléd-
nout – všechny jsou na našem YouTube 
kanálu         Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání.

Víme, že nás čeká svět poznamenaný 
klima� ckou změnou. A s touto změ-
nou se budou potýkat i naši žáci. Téma 
prolíná všemi oblastmi lidských činnos� . 
V Lipce jsme začínali čerpáním informací 
od odborníků, vzděláváním, pořádáním 
besed a konferencí (záznamy najdete na 
YouTube viz níže). Nyní měníme sebe, 
zaměřujeme se na zmírnění dopadů naší 
činnos�  (počítáme svoji uhlíkovou stopu 
a stanovujeme si závazky pro potřebná 
opatření) a přizpůsobení se klima� cké 
změně (např. budováním klima� cké 
zahrady). Všechny naše poznatky a zku-
šenos�  teď sdílíme s vámi a ukazujeme, 
jak s nimi můžete pracovat s vašimi žáky. 
Nově nabízíme výukové programy zamě-
řené na klima (označené ikonou  ), 
celý blok vzdělávání pro pedagogy, publi-
kace a také cesty, jak u žáků rozvíjet kom-
petence potřebné pro život v neustále se 
měnícím světě (výchova k podnikavos� ). 
Takové jsou naše kroky. Pojďte se do nich 
pus� t s námi. 

Jednodenní ekologické 
výukové programy 
a školní výlety
PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ

Jednodenní ekologické 
výukové programy 
a školní výlety
PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ

PODNIKAVOSTPOBYTOVÉ VÝUKOVÉ 
PROGRAMY a školy 
v přírodě, adaptační 
pobyty

Ekologické výukové 
programy
PRO ŽÁKY ZŠ 
SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI 
POTŘEBAMI (SVP)

Lipka PRO PEDAGOGY 
(DVPP) aneb 
Učíme pro změnu

HLEDÁ SE BOMBUS 
– venkovní online hra
pro žáky 5.–8. ročníku ZŠ

UČÍME VENKU, 
UČTE TAKÉ!

METODIKY ZDARMA 
KE STAŽENÍ

PODPŮRNÁ VIDEA 
NA YOUTUBE

JAK NA ZMĚNU 
KLIMATU?

Akce pro pedagogy najdete rozdělené 
do kapitol Environmentální témata, 
Venkovní výuka, Přírodní zahrady a za-
hradní pedagogika, Jak učit s ohledem 
na přírodu?, Učení není mučení, Řemesla 
a soběstačnost, Výchova k podnikavos� .
Konference věnované klima� cké změně 
a klima� ckému vzdělávání navazují na 
trend, který se dostává do škol všude 
v Evropě i ve světě. Prozradí, jak učit 
o těžkých tématech a nestrašit. 
Metodické semináře obsáhnou osvěd-
čené výukové metody a přístupy do 
každého předmětu: badatelství, venkovní 
výuka, hra, projektová výuka, místně 
zakotvené učení. Didak� cké semináře 
se věnují forma� vnímu hodnocení, 
bezpečnému učení či redukci učiva.

LIPKA PRO ŠKOLY 
A PRO PEDAGOGY
jednodenní výukové programy 
a školní výlety

pobytové výukové programy 
a školy v přírodě

vzdělávání pro pedagogy

novinky

2021/2022

Lipka.cz

Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání

www.lipka.cz

pracoviště Lipová
Lipová 20, 602 00 Brno-Pisárky
T: 543 211 264, 720 995 927
E: lipova@lipka.cz I www.lipka.cz/lipova

pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice
T: 517 385 429, 736 473 849
E: zdenka.jicinska@lipka.cz I www.lipka.cz/rychta

pracoviště Rozmarýnek
Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov
T: 541 220 208, 725 961 285, 602 684 396
E: rozmarynek@lipka.cz I www.lipka.cz/rozmarynek

pracoviště Jezírko
č. p. 97, 644 00 Brno-Soběšice
T: 545 228 567
E: jezirko@lipka.cz I www.lipka.cz/jezirko

pracoviště Kamenná
Kamenná 20, 639 00 Brno
T: 543 420 825, 602 684 393
E: ludmila.chmelikova@lipka.cz 
I www.lipka.cz/kamenna

www.lipka.cz/pobyty
www.lipka.cz/pobyty


 pracoviště

Jezírko
pobytové výukové programy
pro 1.–6. ročník ZŠ
2021/2022

„Sameček čolka horského ve 
svatebním šatu hýří pestrými 
barvami – hřbet má šedý až 
modrý, břicho žlutooranžové 

až ohnivě červené.“

 pracoviště

Rozmarýnek
pobytové výukové programy
2021/2022

„Víte, že sasanka hajní nikdy 
nevyroste na tomtéž místě? Oddenek 

pod zemí stále přirůstá a současně starý 
hned ve stejné délce odumírá – tak se 
porosty sasanek neustále posunují.“

ekologické výukové programy a školní výlety

PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ
2021/2022

Víte, co umožňuje zlatohlávkům 
bleskurychlý start letu? To, že nemusí 
otevírat krovky – využívají zářez pod 

nimi, kterým protáhnou křídla.
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jednodenní ekologické výukové programy a školní výlety

PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ
2021/2022

Víte, že chameleon 
nemění barvu podle 

prostředí? Mění ji 
podle svého aktuálního 

rozpoložení, nálady.
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jednodenní ekologické výukové programy

PRO ŽÁKY ZŠ SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP)

2021/2022
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Lipka pro pedagogy
semináře, dílny, konference, exkurze
nabídka vzdělávání ze šablon
webináře a záznamy

2021/2022

Jiřičky jsou velké a tajemné cestovatelky – 
létají zimovat až pod Saharu, ale dodnes 

nikdo neví přesně kam. Z deseti ti síců 
kroužků se z jihu zatí m ani jeden nevráti l.

Objednávejte od 30. srpna (MŠ) 
a 31. srpna (ostatní) na jednotlivých 
pracovištích telefonicky od 8 hodin.

Jaké kompetence budou dnešní žáci 
jistě v životě potřebovat? Ty podnikavé! 
Více viz www.lipka.cz/podnikavost.

Objednávejte telefonicky 
na vybraných pracovištích kdykoli.

Objednávejte od 31. srpna 
na jednotlivých pracovištích 
telefonicky od 8 hodin.

Objednávejte od 30. srpna 
na jednotlivých pracovištích 
telefonicky od 8 hodin.

Na semináře, dílny, exkurze i konference 
se hlaste na www.lipka.cz/kalendar 
(tlačítko                  ).

Nahlédněte na www.venkovnivyuka.cz 
a začněte své žáky učit venku. 
Podpoříme vás.

Najděte podrobnosti na 
www.lipka.cz/zahmyzem-skoly 
a vyrazte se třídou na Kraví horu v Brně.

www.lipka.cz/vyukove-programy

www.lipka.cz/pobyty

www.lipka.cz/vyukove-programy

www.lipka.cz/vyukove-programy-svp

www.lipka.cz/pro-pedagogy

 www.lipka.cz/materialy-zdarma

V nabídce 64 programů najdete oblíbené 
klasiky i několik zajímavých novinek:

na pracoviště Lipová můžete k před-
školákům přibrat i všechny mladší dě� , 
které zabaví �������� �������,

předškoláci a žáci 1. ročníku se mohou 
v programu ��� �� ����� ����� 
seznámit s českými i exo� ckými plazy 
(Rozmarýnek),

pro žáky 1.–2. ročníku je určen nový 
program o bylinkách �� ������ 
����� ������ (Lipová),

žáci 2.–3. ročníku mohou zavítat 
do ptačího světa (����� �������, 
Rozmarýnek) nebo zjis� t, 
jak v zahradě člověk spolupracuje 
s přírodou (������� �����������, 
Rozmarýnek),

žáci 3.–5. ročníku srovnají vývoj hos-
podářského a přirozeně se vyvíjejícího 
lesa (����� �� ���� ���?, Jezírko),

na žáky 4.–5. ročníku čeká dobrodruž-
ství ve světě hmyzu (���� ��� ���� 
�����, Rozmarýnek),

žáci 4.–5. ročníku škol v Brně mohou 
nově vyrazit zkoumat přírodní biotopy 
v reálném prostředí v dostupném 
okolí školy (����� �� � �������, 
Kamenná).

Ikona „klima“   vám pomůže najít 
pro vaši třídu program, který tema� cky 
zahrnuje změnu klimatu. Pro žáky 
2.–5. ročníku je nabízí pracoviště 
Rozmarýnek.

Výchova k podnikavos�  trénuje žáky 
a studenty pro život – připravuje je na 
zvládání rychlých a častých změn, které 
přinese 21. stole�  do všech oblas�  jejich 
života. Tomuto důležitému tématu věnu-
jeme dlouhodobé studium pro pedagogy, 
řadu tema� ckých seminářů či konference, 
školní kolek� vy se zapojují do desítek 
programů, které rozvíjejí u žáků podni-
kavé kompetence. Aktuální informace 
najdete na www.lipka.cz/podnikavost. 
Zajímá-li vás toto téma, přihlaste se na 
webu k odběru zpravodaje Novinky ze 
světa podnikavos�  ve škole.

Zavítat můžete na Jezírko v Brně-Soběši-
cích (žáci 1.–6. ročníku ZŠ), s Rozmarýn-
kem na základny na Vysočině a Tišnovsku 
(celá ZŠ) a na Rychtu v Krásensku (od 
4. ročníku ZŠ a SŠ). Programy je možné 
kombinovat – v jednom termínu může 
vyrazit více tříd na jedno místo současně 
a absolvovat různé programy. A novinky?

Žáci 1.–2. ročníku coby včelky 
prozkoumají dění v úlu a jeho okolí 
(����� �����, Rozmarýnek),

na Jezírku žáci 2.–5. ročníku ZŠ 
ztroskotají a zažijí dobrodružství na 
pustém ostrově (����������, dobro-
družný a zážitkový program vhodný 
pro stmelení třídního kolek� vu),

s Rychtou se žáci 8.–9. ročníku ZŠ 
a SŠ v rámci pobytu ������� ���� – 
������� ������� podívají na zoubek 
aktuálním problémům, kterým čelí 
naše planeta.

Nabídka 51 programů je ušitá na míru 
starším žákům včetně SŠ. Letos vás čekají 
tyto novinky:

žáci 6. ročníku se mohou vydat do 
světa hmyzu (���� ��� ���� �����, 
Rozmarýnek),

žáci 6.–7. ročníku škol v Brně mohou 
nově vyrazit zkoumat přírodní biotopy 
v reálném prostředí v dostupném 
okolí školy (����� �� � �������, 
Kamenná),

rovnýma nohama můžete skočit se 
všemi žáky do tématu změny klimatu – 
pro 2. st. ZŠ je určen úvod (����� �� 
���� � ���� I), pro SŠ pokročilejší 
verze včetně hlubších souvislos�  
(����� �� ���� � ���� II), 
oba na Kamenné.

Ikona „klima“   vám pomůže najít 
pro vaši třídu i další programy, které 
tema� cky zahrnují změnu klimatu. 
Pro ZŠ je nabízí pracoviště Rozmarýnek, 
pro ZŠ i SŠ pracoviště Rychta a Kamenná.

Ikona „diskuze“    usnadní najít pro-
gramy postavené na diskuzích a rozvoji 
kri� ckého myšlení, specializuje se na ně 
především pracoviště Kamenná, najdete 
je ale i v nabíce Lipové a Jezírka (jen ZŠ), 
Rozmarýnku a Rychty (ZŠ i SŠ).

Programy pro třídy, kde jsou žáci 
se speciálními vzdělávacími potřebami, 
jsou zaměřeny hlouběji na kontakt s živou 
přírodou, rozvoj smyslového vnímání 
a prak� ckých dovednos� . Programy 
vznikly v rámci projektu OP VVV ve spolu-
práci s učiteli, kteří s těmito žáky pracují, 
a byly v daných třídních kolek� vech také 
ověřovány. Programy jsou modelové, 
vhodnou délku programu a také skladbu 
i ob� žnost ak� vit je možné přizpůsobit 
potřebám a dovednostem žáků.

Kromě publikací a pomůcek, které si mů-
žete objednat na www.lipka.cz/e-shop, 
vznikla na našem webu nová kapitola 
Materiály ke stažení. Najdete tu 
metodické a projektové materiály, 
které můžete využít jako inspiraci 
pro vlastní výuku. Nové metodiky vznikly 
z programu OP VVV Budování kapacity 
pro rozvoj škol a jsou zaměřeny od MŠ 
až po SŠ; a budou nadále přibývat. 

Učení venku se věnujeme už mnoho let. 
Od výukových programů se nyní přesou-
váme do vašich tříd. Rádi bychom vás 
nadchli pro učení venku v běžné výuce. 
A podnikáme pro to mnoho kroků: v naší 
nabídce najdete semináře, jak učit venku 
jednotlivé předměty a jak založit a využí-
vat školní zahradu a učit venku, v reálném 
prostředí. Díky metodice Venkovní výuka 
a programu Venkovní učitel se učení 
venku může stát vaší dlouhodobou vizí 
i rados� . Na workshopech vám ukážeme, 
jak na to! Jako spoluzakladatelé inicia� vy 
ucimesevenku.cz inspirujeme různými 
ak� vitami do výuky, na našem YouTube 
(viz dále) najdete také záznamy vybra-
ných webinářů.

Oživte výuku přírodopisu či environmen-
tálních témat a vyrazte s žáky do Brna na 
Kraví horu. Připravili jsme pro vás meto-
diku, jak využít online hru pro tema� cky 
zaměřený den nebo školní výlet. Věříme, 
že tento formát vaši třídu chytne. Při ře-
šení úkolů se žáci dozví nejen zajímavos�  
ze světa hmyzu, ale především pocho-
pí jeho význam pro fungování krajiny 
a ekosystémů.

Pandemie umožnila vznik celé série 
inspira� vních online akcí, ze kterých 
je i záznam, a vy se tak k vybraným 
tématům můžete vrá� t anebo nahléd-
nout – všechny jsou na našem YouTube 
kanálu         Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání.

Víme, že nás čeká svět poznamenaný 
klima� ckou změnou. A s touto změ-
nou se budou potýkat i naši žáci. Téma 
prolíná všemi oblastmi lidských činnos� . 
V Lipce jsme začínali čerpáním informací 
od odborníků, vzděláváním, pořádáním 
besed a konferencí (záznamy najdete na 
YouTube viz níže). Nyní měníme sebe, 
zaměřujeme se na zmírnění dopadů naší 
činnos�  (počítáme svoji uhlíkovou stopu 
a stanovujeme si závazky pro potřebná 
opatření) a přizpůsobení se klima� cké 
změně (např. budováním klima� cké 
zahrady). Všechny naše poznatky a zku-
šenos�  teď sdílíme s vámi a ukazujeme, 
jak s nimi můžete pracovat s vašimi žáky. 
Nově nabízíme výukové programy zamě-
řené na klima (označené ikonou  ), 
celý blok vzdělávání pro pedagogy, publi-
kace a také cesty, jak u žáků rozvíjet kom-
petence potřebné pro život v neustále se 
měnícím světě (výchova k podnikavos� ). 
Takové jsou naše kroky. Pojďte se do nich 
pus� t s námi. 

Jednodenní ekologické 
výukové programy 
a školní výlety
PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ

Jednodenní ekologické 
výukové programy 
a školní výlety
PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ

PODNIKAVOSTPOBYTOVÉ VÝUKOVÉ 
PROGRAMY a školy 
v přírodě, adaptační 
pobyty

Ekologické výukové 
programy
PRO ŽÁKY ZŠ 
SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI 
POTŘEBAMI (SVP)

Lipka PRO PEDAGOGY 
(DVPP) aneb 
Učíme pro změnu

HLEDÁ SE BOMBUS 
– venkovní online hra
pro žáky 5.–8. ročníku ZŠ

UČÍME VENKU, 
UČTE TAKÉ!

METODIKY ZDARMA 
KE STAŽENÍ

PODPŮRNÁ VIDEA 
NA YOUTUBE

JAK NA ZMĚNU 
KLIMATU?

Akce pro pedagogy najdete rozdělené 
do kapitol Environmentální témata, 
Venkovní výuka, Přírodní zahrady a za-
hradní pedagogika, Jak učit s ohledem 
na přírodu?, Učení není mučení, Řemesla 
a soběstačnost, Výchova k podnikavos� .
Konference věnované klima� cké změně 
a klima� ckému vzdělávání navazují na 
trend, který se dostává do škol všude 
v Evropě i ve světě. Prozradí, jak učit 
o těžkých tématech a nestrašit. 
Metodické semináře obsáhnou osvěd-
čené výukové metody a přístupy do 
každého předmětu: badatelství, venkovní 
výuka, hra, projektová výuka, místně 
zakotvené učení. Didak� cké semináře 
se věnují forma� vnímu hodnocení, 
bezpečnému učení či redukci učiva.

LIPKA PRO ŠKOLY 
A PRO PEDAGOGY
jednodenní výukové programy 
a školní výlety

pobytové výukové programy 
a školy v přírodě

vzdělávání pro pedagogy

novinky

2021/2022

Lipka.cz

Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání

www.lipka.cz

pracoviště Lipová
Lipová 20, 602 00 Brno-Pisárky
T: 543 211 264, 720 995 927
E: lipova@lipka.cz I www.lipka.cz/lipova

pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice
T: 517 385 429, 736 473 849
E: zdenka.jicinska@lipka.cz I www.lipka.cz/rychta

pracoviště Rozmarýnek
Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov
T: 541 220 208, 725 961 285, 602 684 396
E: rozmarynek@lipka.cz I www.lipka.cz/rozmarynek

pracoviště Jezírko
č. p. 97, 644 00 Brno-Soběšice
T: 545 228 567
E: jezirko@lipka.cz I www.lipka.cz/jezirko

pracoviště Kamenná
Kamenná 20, 639 00 Brno
T: 543 420 825, 602 684 393
E: ludmila.chmelikova@lipka.cz 
I www.lipka.cz/kamenna

www.lipka.cz/podnikavost
www.lipka.cz/podnikavost
www.venkovnivyuka.cz
www.ucimesevenku.cz
www.venkovnivyuka.cz
www.ucimesevenku.cz


 pracoviště

Jezírko
pobytové výukové programy
pro 1.–6. ročník ZŠ
2021/2022

„Sameček čolka horského ve 
svatebním šatu hýří pestrými 
barvami – hřbet má šedý až 
modrý, břicho žlutooranžové 

až ohnivě červené.“

 pracoviště

Rozmarýnek
pobytové výukové programy
2021/2022

„Víte, že sasanka hajní nikdy 
nevyroste na tomtéž místě? Oddenek 

pod zemí stále přirůstá a současně starý 
hned ve stejné délce odumírá – tak se 
porosty sasanek neustále posunují.“

ekologické výukové programy a školní výlety

PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ
2021/2022

Víte, co umožňuje zlatohlávkům 
bleskurychlý start letu? To, že nemusí 
otevírat krovky – využívají zářez pod 

nimi, kterým protáhnou křídla.
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jednodenní ekologické výukové programy a školní výlety

PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ
2021/2022

Víte, že chameleon 
nemění barvu podle 

prostředí? Mění ji 
podle svého aktuálního 

rozpoložení, nálady.
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jednodenní ekologické výukové programy

PRO ŽÁKY ZŠ SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP)

2021/2022
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Lipka pro pedagogy
semináře, dílny, konference, exkurze
nabídka vzdělávání ze šablon
webináře a záznamy

2021/2022

Jiřičky jsou velké a tajemné cestovatelky – 
létají zimovat až pod Saharu, ale dodnes 

nikdo neví přesně kam. Z deseti ti síců 
kroužků se z jihu zatí m ani jeden nevráti l.

Objednávejte od 30. srpna (MŠ) 
a 31. srpna (ostatní) na jednotlivých 
pracovištích telefonicky od 8 hodin.

Jaké kompetence budou dnešní žáci 
jistě v životě potřebovat? Ty podnikavé! 
Více viz www.lipka.cz/podnikavost.

Objednávejte telefonicky 
na vybraných pracovištích kdykoli.

Objednávejte od 31. srpna 
na jednotlivých pracovištích 
telefonicky od 8 hodin.

Objednávejte od 30. srpna 
na jednotlivých pracovištích 
telefonicky od 8 hodin.

Na semináře, dílny, exkurze i konference 
se hlaste na www.lipka.cz/kalendar 
(tlačítko                  ).

Nahlédněte na www.venkovnivyuka.cz 
a začněte své žáky učit venku. 
Podpoříme vás.

Najděte podrobnosti na 
www.lipka.cz/zahmyzem-skoly 
a vyrazte se třídou na Kraví horu v Brně.

www.lipka.cz/vyukove-programy

www.lipka.cz/pobyty

www.lipka.cz/vyukove-programy

www.lipka.cz/vyukove-programy-svp

www.lipka.cz/pro-pedagogy

 www.lipka.cz/materialy-zdarma

V nabídce 64 programů najdete oblíbené 
klasiky i několik zajímavých novinek:

na pracoviště Lipová můžete k před-
školákům přibrat i všechny mladší dě� , 
které zabaví �������� �������,

předškoláci a žáci 1. ročníku se mohou 
v programu ��� �� ����� ����� 
seznámit s českými i exo� ckými plazy 
(Rozmarýnek),

pro žáky 1.–2. ročníku je určen nový 
program o bylinkách �� ������ 
����� ������ (Lipová),

žáci 2.–3. ročníku mohou zavítat 
do ptačího světa (����� �������, 
Rozmarýnek) nebo zjis� t, 
jak v zahradě člověk spolupracuje 
s přírodou (������� �����������, 
Rozmarýnek),

žáci 3.–5. ročníku srovnají vývoj hos-
podářského a přirozeně se vyvíjejícího 
lesa (����� �� ���� ���?, Jezírko),

na žáky 4.–5. ročníku čeká dobrodruž-
ství ve světě hmyzu (���� ��� ���� 
�����, Rozmarýnek),

žáci 4.–5. ročníku škol v Brně mohou 
nově vyrazit zkoumat přírodní biotopy 
v reálném prostředí v dostupném 
okolí školy (����� �� � �������, 
Kamenná).

Ikona „klima“   vám pomůže najít 
pro vaši třídu program, který tema� cky 
zahrnuje změnu klimatu. Pro žáky 
2.–5. ročníku je nabízí pracoviště 
Rozmarýnek.

Výchova k podnikavos�  trénuje žáky 
a studenty pro život – připravuje je na 
zvládání rychlých a častých změn, které 
přinese 21. stole�  do všech oblas�  jejich 
života. Tomuto důležitému tématu věnu-
jeme dlouhodobé studium pro pedagogy, 
řadu tema� ckých seminářů či konference, 
školní kolek� vy se zapojují do desítek 
programů, které rozvíjejí u žáků podni-
kavé kompetence. Aktuální informace 
najdete na www.lipka.cz/podnikavost. 
Zajímá-li vás toto téma, přihlaste se na 
webu k odběru zpravodaje Novinky ze 
světa podnikavos�  ve škole.

Zavítat můžete na Jezírko v Brně-Soběši-
cích (žáci 1.–6. ročníku ZŠ), s Rozmarýn-
kem na základny na Vysočině a Tišnovsku 
(celá ZŠ) a na Rychtu v Krásensku (od 
4. ročníku ZŠ a SŠ). Programy je možné 
kombinovat – v jednom termínu může 
vyrazit více tříd na jedno místo současně 
a absolvovat různé programy. A novinky?

Žáci 1.–2. ročníku coby včelky 
prozkoumají dění v úlu a jeho okolí 
(����� �����, Rozmarýnek),

na Jezírku žáci 2.–5. ročníku ZŠ 
ztroskotají a zažijí dobrodružství na 
pustém ostrově (����������, dobro-
družný a zážitkový program vhodný 
pro stmelení třídního kolek� vu),

s Rychtou se žáci 8.–9. ročníku ZŠ 
a SŠ v rámci pobytu ������� ���� – 
������� ������� podívají na zoubek 
aktuálním problémům, kterým čelí 
naše planeta.

Nabídka 51 programů je ušitá na míru 
starším žákům včetně SŠ. Letos vás čekají 
tyto novinky:

žáci 6. ročníku se mohou vydat do 
světa hmyzu (���� ��� ���� �����, 
Rozmarýnek),

žáci 6.–7. ročníku škol v Brně mohou 
nově vyrazit zkoumat přírodní biotopy 
v reálném prostředí v dostupném 
okolí školy (����� �� � �������, 
Kamenná),

rovnýma nohama můžete skočit se 
všemi žáky do tématu změny klimatu – 
pro 2. st. ZŠ je určen úvod (����� �� 
���� � ���� I), pro SŠ pokročilejší 
verze včetně hlubších souvislos�  
(����� �� ���� � ���� II), 
oba na Kamenné.

Ikona „klima“   vám pomůže najít 
pro vaši třídu i další programy, které 
tema� cky zahrnují změnu klimatu. 
Pro ZŠ je nabízí pracoviště Rozmarýnek, 
pro ZŠ i SŠ pracoviště Rychta a Kamenná.

Ikona „diskuze“    usnadní najít pro-
gramy postavené na diskuzích a rozvoji 
kri� ckého myšlení, specializuje se na ně 
především pracoviště Kamenná, najdete 
je ale i v nabíce Lipové a Jezírka (jen ZŠ), 
Rozmarýnku a Rychty (ZŠ i SŠ).

Programy pro třídy, kde jsou žáci 
se speciálními vzdělávacími potřebami, 
jsou zaměřeny hlouběji na kontakt s živou 
přírodou, rozvoj smyslového vnímání 
a prak� ckých dovednos� . Programy 
vznikly v rámci projektu OP VVV ve spolu-
práci s učiteli, kteří s těmito žáky pracují, 
a byly v daných třídních kolek� vech také 
ověřovány. Programy jsou modelové, 
vhodnou délku programu a také skladbu 
i ob� žnost ak� vit je možné přizpůsobit 
potřebám a dovednostem žáků.

Kromě publikací a pomůcek, které si mů-
žete objednat na www.lipka.cz/e-shop, 
vznikla na našem webu nová kapitola 
Materiály ke stažení. Najdete tu 
metodické a projektové materiály, 
které můžete využít jako inspiraci 
pro vlastní výuku. Nové metodiky vznikly 
z programu OP VVV Budování kapacity 
pro rozvoj škol a jsou zaměřeny od MŠ 
až po SŠ; a budou nadále přibývat. 

Učení venku se věnujeme už mnoho let. 
Od výukových programů se nyní přesou-
váme do vašich tříd. Rádi bychom vás 
nadchli pro učení venku v běžné výuce. 
A podnikáme pro to mnoho kroků: v naší 
nabídce najdete semináře, jak učit venku 
jednotlivé předměty a jak založit a využí-
vat školní zahradu a učit venku, v reálném 
prostředí. Díky metodice Venkovní výuka 
a programu Venkovní učitel se učení 
venku může stát vaší dlouhodobou vizí 
i rados� . Na workshopech vám ukážeme, 
jak na to! Jako spoluzakladatelé inicia� vy 
ucimesevenku.cz inspirujeme různými 
ak� vitami do výuky, na našem YouTube 
(viz dále) najdete také záznamy vybra-
ných webinářů.

Oživte výuku přírodopisu či environmen-
tálních témat a vyrazte s žáky do Brna na 
Kraví horu. Připravili jsme pro vás meto-
diku, jak využít online hru pro tema� cky 
zaměřený den nebo školní výlet. Věříme, 
že tento formát vaši třídu chytne. Při ře-
šení úkolů se žáci dozví nejen zajímavos�  
ze světa hmyzu, ale především pocho-
pí jeho význam pro fungování krajiny 
a ekosystémů.

Pandemie umožnila vznik celé série 
inspira� vních online akcí, ze kterých 
je i záznam, a vy se tak k vybraným 
tématům můžete vrá� t anebo nahléd-
nout – všechny jsou na našem YouTube 
kanálu         Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání.

Víme, že nás čeká svět poznamenaný 
klima� ckou změnou. A s touto změ-
nou se budou potýkat i naši žáci. Téma 
prolíná všemi oblastmi lidských činnos� . 
V Lipce jsme začínali čerpáním informací 
od odborníků, vzděláváním, pořádáním 
besed a konferencí (záznamy najdete na 
YouTube viz níže). Nyní měníme sebe, 
zaměřujeme se na zmírnění dopadů naší 
činnos�  (počítáme svoji uhlíkovou stopu 
a stanovujeme si závazky pro potřebná 
opatření) a přizpůsobení se klima� cké 
změně (např. budováním klima� cké 
zahrady). Všechny naše poznatky a zku-
šenos�  teď sdílíme s vámi a ukazujeme, 
jak s nimi můžete pracovat s vašimi žáky. 
Nově nabízíme výukové programy zamě-
řené na klima (označené ikonou  ), 
celý blok vzdělávání pro pedagogy, publi-
kace a také cesty, jak u žáků rozvíjet kom-
petence potřebné pro život v neustále se 
měnícím světě (výchova k podnikavos� ). 
Takové jsou naše kroky. Pojďte se do nich 
pus� t s námi. 

Jednodenní ekologické 
výukové programy 
a školní výlety
PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ

Jednodenní ekologické 
výukové programy 
a školní výlety
PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ

PODNIKAVOSTPOBYTOVÉ VÝUKOVÉ 
PROGRAMY a školy 
v přírodě, adaptační 
pobyty

Ekologické výukové 
programy
PRO ŽÁKY ZŠ 
SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI 
POTŘEBAMI (SVP)

Lipka PRO PEDAGOGY 
(DVPP) aneb 
Učíme pro změnu

HLEDÁ SE BOMBUS 
– venkovní online hra
pro žáky 5.–8. ročníku ZŠ

UČÍME VENKU, 
UČTE TAKÉ!

METODIKY ZDARMA 
KE STAŽENÍ

PODPŮRNÁ VIDEA 
NA YOUTUBE

JAK NA ZMĚNU 
KLIMATU?

Akce pro pedagogy najdete rozdělené 
do kapitol Environmentální témata, 
Venkovní výuka, Přírodní zahrady a za-
hradní pedagogika, Jak učit s ohledem 
na přírodu?, Učení není mučení, Řemesla 
a soběstačnost, Výchova k podnikavos� .
Konference věnované klima� cké změně 
a klima� ckému vzdělávání navazují na 
trend, který se dostává do škol všude 
v Evropě i ve světě. Prozradí, jak učit 
o těžkých tématech a nestrašit. 
Metodické semináře obsáhnou osvěd-
čené výukové metody a přístupy do 
každého předmětu: badatelství, venkovní 
výuka, hra, projektová výuka, místně 
zakotvené učení. Didak� cké semináře 
se věnují forma� vnímu hodnocení, 
bezpečnému učení či redukci učiva.

LIPKA PRO ŠKOLY 
A PRO PEDAGOGY
jednodenní výukové programy 
a školní výlety

pobytové výukové programy 
a školy v přírodě

vzdělávání pro pedagogy

novinky

2021/2022

Lipka.cz

Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání

www.lipka.cz

pracoviště Lipová
Lipová 20, 602 00 Brno-Pisárky
T: 543 211 264, 720 995 927
E: lipova@lipka.cz I www.lipka.cz/lipova

pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice
T: 517 385 429, 736 473 849
E: zdenka.jicinska@lipka.cz I www.lipka.cz/rychta

pracoviště Rozmarýnek
Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov
T: 541 220 208, 725 961 285, 602 684 396
E: rozmarynek@lipka.cz I www.lipka.cz/rozmarynek

pracoviště Jezírko
č. p. 97, 644 00 Brno-Soběšice
T: 545 228 567
E: jezirko@lipka.cz I www.lipka.cz/jezirko

pracoviště Kamenná
Kamenná 20, 639 00 Brno
T: 543 420 825, 602 684 393
E: ludmila.chmelikova@lipka.cz 
I www.lipka.cz/kamenna

https://www.youtube.com/channel/UCI4d0U3ImsR5B7WUMFQTm1g
https://www.youtube.com/channel/UCI4d0U3ImsR5B7WUMFQTm1g
https://www.youtube.com/channel/UCI4d0U3ImsR5B7WUMFQTm1g
https://www.youtube.com/channel/UCI4d0U3ImsR5B7WUMFQTm1g
www.lipka.cz/zahmyzem-skoly
www.lipka.cz/materialy-zdarma
www.lipka.cz/e-shop


 pracoviště

Jezírko
pobytové výukové programy
pro 1.–6. ročník ZŠ
2021/2022

„Sameček čolka horského ve 
svatebním šatu hýří pestrými 
barvami – hřbet má šedý až 
modrý, břicho žlutooranžové 

až ohnivě červené.“

 pracoviště

Rozmarýnek
pobytové výukové programy
2021/2022

„Víte, že sasanka hajní nikdy 
nevyroste na tomtéž místě? Oddenek 

pod zemí stále přirůstá a současně starý 
hned ve stejné délce odumírá – tak se 
porosty sasanek neustále posunují.“

ekologické výukové programy a školní výlety

PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ
2021/2022

Víte, co umožňuje zlatohlávkům 
bleskurychlý start letu? To, že nemusí 
otevírat krovky – využívají zářez pod 

nimi, kterým protáhnou křídla.
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jednodenní ekologické výukové programy a školní výlety

PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ
2021/2022

Víte, že chameleon 
nemění barvu podle 

prostředí? Mění ji 
podle svého aktuálního 

rozpoložení, nálady.
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jednodenní ekologické výukové programy

PRO ŽÁKY ZŠ SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP)

2021/2022
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Lipka pro pedagogy
semináře, dílny, konference, exkurze
nabídka vzdělávání ze šablon
webináře a záznamy

2021/2022

Jiřičky jsou velké a tajemné cestovatelky – 
létají zimovat až pod Saharu, ale dodnes 

nikdo neví přesně kam. Z deseti ti síců 
kroužků se z jihu zatí m ani jeden nevráti l.

Objednávejte od 30. srpna (MŠ) 
a 31. srpna (ostatní) na jednotlivých 
pracovištích telefonicky od 8 hodin.

Jaké kompetence budou dnešní žáci 
jistě v životě potřebovat? Ty podnikavé! 
Více viz www.lipka.cz/podnikavost.

Objednávejte telefonicky 
na vybraných pracovištích kdykoli.

Objednávejte od 31. srpna 
na jednotlivých pracovištích 
telefonicky od 8 hodin.

Objednávejte od 30. srpna 
na jednotlivých pracovištích 
telefonicky od 8 hodin.

Na semináře, dílny, exkurze i konference 
se hlaste na www.lipka.cz/kalendar 
(tlačítko                  ).

Nahlédněte na www.venkovnivyuka.cz 
a začněte své žáky učit venku. 
Podpoříme vás.

Najděte podrobnosti na 
www.lipka.cz/zahmyzem-skoly 
a vyrazte se třídou na Kraví horu v Brně.

www.lipka.cz/vyukove-programy

www.lipka.cz/pobyty

www.lipka.cz/vyukove-programy

www.lipka.cz/vyukove-programy-svp

www.lipka.cz/pro-pedagogy

 www.lipka.cz/materialy-zdarma

V nabídce 64 programů najdete oblíbené 
klasiky i několik zajímavých novinek:

na pracoviště Lipová můžete k před-
školákům přibrat i všechny mladší dě� , 
které zabaví �������� �������,

předškoláci a žáci 1. ročníku se mohou 
v programu ��� �� ����� ����� 
seznámit s českými i exo� ckými plazy 
(Rozmarýnek),

pro žáky 1.–2. ročníku je určen nový 
program o bylinkách �� ������ 
����� ������ (Lipová),

žáci 2.–3. ročníku mohou zavítat 
do ptačího světa (����� �������, 
Rozmarýnek) nebo zjis� t, 
jak v zahradě člověk spolupracuje 
s přírodou (������� �����������, 
Rozmarýnek),

žáci 3.–5. ročníku srovnají vývoj hos-
podářského a přirozeně se vyvíjejícího 
lesa (����� �� ���� ���?, Jezírko),

na žáky 4.–5. ročníku čeká dobrodruž-
ství ve světě hmyzu (���� ��� ���� 
�����, Rozmarýnek),

žáci 4.–5. ročníku škol v Brně mohou 
nově vyrazit zkoumat přírodní biotopy 
v reálném prostředí v dostupném 
okolí školy (����� �� � �������, 
Kamenná).

Ikona „klima“   vám pomůže najít 
pro vaši třídu program, který tema� cky 
zahrnuje změnu klimatu. Pro žáky 
2.–5. ročníku je nabízí pracoviště 
Rozmarýnek.

Výchova k podnikavos�  trénuje žáky 
a studenty pro život – připravuje je na 
zvládání rychlých a častých změn, které 
přinese 21. stole�  do všech oblas�  jejich 
života. Tomuto důležitému tématu věnu-
jeme dlouhodobé studium pro pedagogy, 
řadu tema� ckých seminářů či konference, 
školní kolek� vy se zapojují do desítek 
programů, které rozvíjejí u žáků podni-
kavé kompetence. Aktuální informace 
najdete na www.lipka.cz/podnikavost. 
Zajímá-li vás toto téma, přihlaste se na 
webu k odběru zpravodaje Novinky ze 
světa podnikavos�  ve škole.

Zavítat můžete na Jezírko v Brně-Soběši-
cích (žáci 1.–6. ročníku ZŠ), s Rozmarýn-
kem na základny na Vysočině a Tišnovsku 
(celá ZŠ) a na Rychtu v Krásensku (od 
4. ročníku ZŠ a SŠ). Programy je možné 
kombinovat – v jednom termínu může 
vyrazit více tříd na jedno místo současně 
a absolvovat různé programy. A novinky?

Žáci 1.–2. ročníku coby včelky 
prozkoumají dění v úlu a jeho okolí 
(����� �����, Rozmarýnek),

na Jezírku žáci 2.–5. ročníku ZŠ 
ztroskotají a zažijí dobrodružství na 
pustém ostrově (����������, dobro-
družný a zážitkový program vhodný 
pro stmelení třídního kolek� vu),

s Rychtou se žáci 8.–9. ročníku ZŠ 
a SŠ v rámci pobytu ������� ���� – 
������� ������� podívají na zoubek 
aktuálním problémům, kterým čelí 
naše planeta.

Nabídka 51 programů je ušitá na míru 
starším žákům včetně SŠ. Letos vás čekají 
tyto novinky:

žáci 6. ročníku se mohou vydat do 
světa hmyzu (���� ��� ���� �����, 
Rozmarýnek),

žáci 6.–7. ročníku škol v Brně mohou 
nově vyrazit zkoumat přírodní biotopy 
v reálném prostředí v dostupném 
okolí školy (����� �� � �������, 
Kamenná),

rovnýma nohama můžete skočit se 
všemi žáky do tématu změny klimatu – 
pro 2. st. ZŠ je určen úvod (����� �� 
���� � ���� I), pro SŠ pokročilejší 
verze včetně hlubších souvislos�  
(����� �� ���� � ���� II), 
oba na Kamenné.

Ikona „klima“   vám pomůže najít 
pro vaši třídu i další programy, které 
tema� cky zahrnují změnu klimatu. 
Pro ZŠ je nabízí pracoviště Rozmarýnek, 
pro ZŠ i SŠ pracoviště Rychta a Kamenná.

Ikona „diskuze“    usnadní najít pro-
gramy postavené na diskuzích a rozvoji 
kri� ckého myšlení, specializuje se na ně 
především pracoviště Kamenná, najdete 
je ale i v nabíce Lipové a Jezírka (jen ZŠ), 
Rozmarýnku a Rychty (ZŠ i SŠ).

Programy pro třídy, kde jsou žáci 
se speciálními vzdělávacími potřebami, 
jsou zaměřeny hlouběji na kontakt s živou 
přírodou, rozvoj smyslového vnímání 
a prak� ckých dovednos� . Programy 
vznikly v rámci projektu OP VVV ve spolu-
práci s učiteli, kteří s těmito žáky pracují, 
a byly v daných třídních kolek� vech také 
ověřovány. Programy jsou modelové, 
vhodnou délku programu a také skladbu 
i ob� žnost ak� vit je možné přizpůsobit 
potřebám a dovednostem žáků.

Kromě publikací a pomůcek, které si mů-
žete objednat na www.lipka.cz/e-shop, 
vznikla na našem webu nová kapitola 
Materiály ke stažení. Najdete tu 
metodické a projektové materiály, 
které můžete využít jako inspiraci 
pro vlastní výuku. Nové metodiky vznikly 
z programu OP VVV Budování kapacity 
pro rozvoj škol a jsou zaměřeny od MŠ 
až po SŠ; a budou nadále přibývat. 

Učení venku se věnujeme už mnoho let. 
Od výukových programů se nyní přesou-
váme do vašich tříd. Rádi bychom vás 
nadchli pro učení venku v běžné výuce. 
A podnikáme pro to mnoho kroků: v naší 
nabídce najdete semináře, jak učit venku 
jednotlivé předměty a jak založit a využí-
vat školní zahradu a učit venku, v reálném 
prostředí. Díky metodice Venkovní výuka 
a programu Venkovní učitel se učení 
venku může stát vaší dlouhodobou vizí 
i rados� . Na workshopech vám ukážeme, 
jak na to! Jako spoluzakladatelé inicia� vy 
ucimesevenku.cz inspirujeme různými 
ak� vitami do výuky, na našem YouTube 
(viz dále) najdete také záznamy vybra-
ných webinářů.

Oživte výuku přírodopisu či environmen-
tálních témat a vyrazte s žáky do Brna na 
Kraví horu. Připravili jsme pro vás meto-
diku, jak využít online hru pro tema� cky 
zaměřený den nebo školní výlet. Věříme, 
že tento formát vaši třídu chytne. Při ře-
šení úkolů se žáci dozví nejen zajímavos�  
ze světa hmyzu, ale především pocho-
pí jeho význam pro fungování krajiny 
a ekosystémů.

Pandemie umožnila vznik celé série 
inspira� vních online akcí, ze kterých 
je i záznam, a vy se tak k vybraným 
tématům můžete vrá� t anebo nahléd-
nout – všechny jsou na našem YouTube 
kanálu         Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání.

Víme, že nás čeká svět poznamenaný 
klima� ckou změnou. A s touto změ-
nou se budou potýkat i naši žáci. Téma 
prolíná všemi oblastmi lidských činnos� . 
V Lipce jsme začínali čerpáním informací 
od odborníků, vzděláváním, pořádáním 
besed a konferencí (záznamy najdete na 
YouTube viz níže). Nyní měníme sebe, 
zaměřujeme se na zmírnění dopadů naší 
činnos�  (počítáme svoji uhlíkovou stopu 
a stanovujeme si závazky pro potřebná 
opatření) a přizpůsobení se klima� cké 
změně (např. budováním klima� cké 
zahrady). Všechny naše poznatky a zku-
šenos�  teď sdílíme s vámi a ukazujeme, 
jak s nimi můžete pracovat s vašimi žáky. 
Nově nabízíme výukové programy zamě-
řené na klima (označené ikonou  ), 
celý blok vzdělávání pro pedagogy, publi-
kace a také cesty, jak u žáků rozvíjet kom-
petence potřebné pro život v neustále se 
měnícím světě (výchova k podnikavos� ). 
Takové jsou naše kroky. Pojďte se do nich 
pus� t s námi. 

Jednodenní ekologické 
výukové programy 
a školní výlety
PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ
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programy
PRO ŽÁKY ZŠ 
SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI 
POTŘEBAMI (SVP)

Lipka PRO PEDAGOGY 
(DVPP) aneb 
Učíme pro změnu

HLEDÁ SE BOMBUS 
– venkovní online hra
pro žáky 5.–8. ročníku ZŠ

UČÍME VENKU, 
UČTE TAKÉ!

METODIKY ZDARMA 
KE STAŽENÍ

PODPŮRNÁ VIDEA 
NA YOUTUBE

JAK NA ZMĚNU 
KLIMATU?

Akce pro pedagogy najdete rozdělené 
do kapitol Environmentální témata, 
Venkovní výuka, Přírodní zahrady a za-
hradní pedagogika, Jak učit s ohledem 
na přírodu?, Učení není mučení, Řemesla 
a soběstačnost, Výchova k podnikavos� .
Konference věnované klima� cké změně 
a klima� ckému vzdělávání navazují na 
trend, který se dostává do škol všude 
v Evropě i ve světě. Prozradí, jak učit 
o těžkých tématech a nestrašit. 
Metodické semináře obsáhnou osvěd-
čené výukové metody a přístupy do 
každého předmětu: badatelství, venkovní 
výuka, hra, projektová výuka, místně 
zakotvené učení. Didak� cké semináře 
se věnují forma� vnímu hodnocení, 
bezpečnému učení či redukci učiva.
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Lipová 20, 602 00 Brno-Pisárky
T: 543 211 264, 720 995 927
E: lipova@lipka.cz I www.lipka.cz/lipova

pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice
T: 517 385 429, 736 473 849
E: zdenka.jicinska@lipka.cz I www.lipka.cz/rychta

pracoviště Rozmarýnek
Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov
T: 541 220 208, 725 961 285, 602 684 396
E: rozmarynek@lipka.cz I www.lipka.cz/rozmarynek

pracoviště Jezírko
č. p. 97, 644 00 Brno-Soběšice
T: 545 228 567
E: jezirko@lipka.cz I www.lipka.cz/jezirko

pracoviště Kamenná
Kamenná 20, 639 00 Brno
T: 543 420 825, 602 684 393
E: ludmila.chmelikova@lipka.cz 
I www.lipka.cz/kamenna

www.lipka.cz
https://www.facebook.com/Lipka.cz
https://www.youtube.com/channel/UCI4d0U3ImsR5B7WUMFQTm1g
www.lipka.cz/lipova
www.lipka.cz/rozmarynek
www.lipka.cz/rychta
www.lipka.cz/jezirko
www.lipka.cz/kamenna



