
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20

XI. ročník
Konference K envIronmentální výchově

7. listopadu 2013    8–16 hodin
Administrativní a školicí centrum JMK, Cejl 73, Brno

Akce má akreditaci MŠMT č. j. MSMT-22120/2013-1-511 ze dne 3. 7. 2013.
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Milí přátelé a kolegové – pedagogové mateřských škol 
a školských zařízení Jihomoravského kraje,

srdečně vás zveme na Konferenci k environmentální výchově v MŠ, která se bude konat  
7. listopadu 2013 od 8 do 16 hodin v prostorách Administrativního a školicího centra JMK  
na ulici Cejl 73 v Brně.

hlavním tématem je

prožívání přírody
Akce se koná pod záštitou pana Ing. Stanislava Juránka, náměstka hejtmana 
Jihomoravského kraje.

Dopolední část programu bude tvořena blokem přednášek a dílen, v odpolední části se budou 
tyto dílny opakovat. Každý účastník se při ranní prezenci zapíše do dvou libovolných dílen. 
Stravování bude zajištěno v místě konání akce (k dispozici bude také vegetariánská varianta).

Účastníci, kteří absolvují celou akci, obdrží osvědčení s akreditací MŠMT. Ostatním 
účastníkům na požádání vydáme potvrzení o příslušném počtu absolvovaných hodin.

Přihláška na konferenci je závazná, zrušit ji můžete pouze písemně (e-mailem) u kontaktní 
osoby (Pavlína Slámová, pavlina.slamova@lipka.cz).

účastnický poplatek
V ceně je zahrnuta strava, lektorné a metodické materiály pro účastníky.

• 400 Kč pro pedagogy ze škol zapojených do sítě Mrkvička 
•  500 Kč pro pedagogy z ostatních škol 
 

V obou případech se jedná o cenu pro pedagogy – zaměstnance škol a školských zařízení 
zapsaných v rejstříku škol. Je třeba doložit písemné potvrzení o zaměstnání s razítkem 
a podpisem ředitele. V případě, že nebude potvrzení doloženo, doplatíte v den konání 
konference v hotovosti částku ve výši DPH.

• 605 Kč pro nepedagogy (cena navýšena o DPH)

www.lipka.cz/konvicka

hlásit se můžete do 30. října 2013
 elektronickou přihlášku naleznete na 
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http://www.lipka.cz/konvicka


program konference
dopolední program

8.00–8.30 / prezence, zápis do dílen
8.30–11.00 / zahájení, přednášky a diskuse na téma prožívání přírody:
 
Ing. radomil hradil – antropolog, autor knih a překladatel
Za oponou přírody
Ekologická výchova usiluje o vytvoření vztahu a vztah vychází ze srdce, z vlastního prožitku. 
Vytvořit si hlubší vztah k přírodě znamená prožít přírodu v sobě – ne jako kulisu, ale jako 
součást sebe samého. Tento vlastní prožitek může být východiskem pro naši práci s dětmi. 

phDr. Josef Straka – básník a prozaik, psycholog 
vědomé prožívání pomalosti v dnešní společnosti orientované na úspěch a výkon
Ve společnosti orientované na výkon často zapomínáme na smysl věcí a někdy chceme za 
každou cenu uspět. Dopřejeme-li sobě i dětem dostatek času, může nás napadnout i to, 
co bychom v rychlosti přehlédli nebo vůbec nezaznamenali. Tím můžeme mnohdy objevit 
nový a neotřelý pohled na skutečnost. Přednáška se snaží nahlédnout na možnosti prožívání 
a vnímání pomalosti v dnešním světě.   

Zdena šperková – lektorka osobního rozvoje, pracovnice komunitního centra a lmš
Intuitivní pedagogika – od staré pedagogiky k nové
Koncept intuitivní pedagogiky pochází ze Švédska. Původně vycházel z waldorfské 
pedagogiky, avšak později se vyčlenil jako samostatný směr založený na myšlence komunikace 
bez nátlaku a manipulace. Intuitivní pedagogika se snaží, aby každý byl sám sebou. Jak toho 
dosáhnout?

předání plaket přírodní zahrada
Slavnostní udělení certifikátů Ukázková školní přírodní zahrada školám, které splnily 
podmínky certifikace. Fotografie z těchto zahrad budou k vidění na výstavních panelech 
v předsálí.

11.00–11.30 / přestávka
11.30–13.00 / dopolední blok dílen, účast na jedné z nabízených dílen dle vlastního výběru

Ing. radomil hradil – antropolog, autor knih a překladatel
Za oponou přírody (dílna navazuje na přednášku)
Pojďme nahlédnout za oponu přírody. Dovedeme to? Je nějaká cesta, jak se k hlubšímu 
prožívání přírody blížit, jak na něm systematicky pracovat? Má i dnešní racionální člověk 
možnost přiblížit se kamenům, rostlinám a zvířatům, jako to dovedli a dovedou domorodci? 
Vyzkoušejme si to! A třeba nám v tom pomůže i nějaká víla nebo skřítek…

mgr. Soňa štoudková, ph.D. – pedagožka lesní mateřské školy a pedagogické fakulty mU Brno 
hlas přírody
Stát uprostřed lesa, vnímat jeho zvuky i sebe sama. Pojďme rozeznít nástroje, které oplývají 
bohatým spektrem harmonických tónů (australská didgeridoo, altajská brumle, ústní harfa, 
salašnická fujara, africké djembé ad.) a pojďme si některé z nich sami vyrobit (indiánský 
hudební luk nebo aboriginský bzučák). 
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Zdena šperková – lektorka osobního rozvoje, pracovnice komunitního centra a lmš
Intuitivní pedagogika (dílna navazuje na přednášku)
Dílna ukáže, jak intuitivní pedagogiku využívat v praxi. Tento směr přináší poznání důležitosti 
komunikace, kontaktu, hravosti, pohybu, tvořivosti, umění a dalších oblastí života tak, 
abychom byli skutečně lidmi. Pojďme si tedy intuitivně hrát a prožít vše na vlastní kůži. 

mgr. lenka šimková – pedagožka pracoviště lipky lipová
přírodní zahrada všemi smysly
Dílna seznámí účastníky s ročním projektem Přírodní zahrada všemi smysly. Zahradu 
„navštívíme“ pomocí fotografií a některých praktických aktivit v průběhu čtyř ročních období. 
Jaro v přírodní zahradě se věnuje půdě a úkrytům zvířat, léto vodě a bylinkám, podzim je 
věnován přírodní zahradě jako zdroji potravy pro člověka i živočichy a zima se zaměřuje na 
zvuky a pobytová znamení. Všechny čtyři výukové programy využívají ve velké míře všech 
našich smyslů a praktických činností v zahradě Lipky. Cílem dílny je inspirovat pedagogy 
k tvoření a využívání přírodních zahrad.

mgr. Světla froncová, mgr. nikola štěrbová – pedagožky pracoviště lipky Jezírko
Doteky živlů
Setkejme se s přírodními živly, které působí na Zemi – s půdou, vodou, větrem a ohněm. Kolik 
barev může mít země? Jak lze využít proudění vzduchu? V dílně si vyzkoušíme několik pokusů 
a nabídneme vám různé hry a činnosti, které můžete vyzkoušet s dětmi přímo ve školce.

13.00–14.00 / polední občerstvení

odpolední program:

14.00–15.30 /  odpolední blok dílen – stejná nabídka jako v dopolední části, účast na jedné  
z nabízených dílen dle vlastního výběru

15.30—16.00 / vydávání osvědčení

www.lipka.cz
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praKtIcKÉ Informace pro ÚČaStníKY
Konference k environmentální výchově v MŠ se koná v prostorách Administrativního a školicího 
centra Jihomoravského kraje v Brně na ulici Cejl 73. Na místo se z Hlavního nádraží dostanete 
tramvají č. 2 (směr Stará Osada) a č. 4 (směr Obřany), vystupte na zastávce Körnerova. Budete 
potřebovat jízdenku na 15 minut za 20 Kč. Budova JMK je od zastávky vzdálena cca 1 min. chůze.

O přestávkách mezi programem si můžete zakoupit publikace, metodické materiály, 
didaktické pomůcky, výrobky fair trade apod. Nabídku metodických materiálů a publikací 
Lipky, které si můžete na konferenci zakoupit, naleznete také na

Informace o konferenci budou průběžně aktualizovány na 

kontaktní osoba
Mgr. Pavlína Slámová
T: 543 420 823 (PO, ÚT a ČT), 543 330 839 (ST a ČT)
E: pavlina.slamova@lipka.cz

www.lipka.cz/e-shop

2 směr Stará Osada

4 směr Obřany

hlavní nádraží   Körnerova

www.lipka.cz/konvicka
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