
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Těšíme se

na vás!

 PONDĚLÍ 15.30–17.00
KOUMÁCI

přírodovědný, zážitkový
8–12 let | zdarma

Vydejte se s námi po stopách nevyzpytatelných duchů. Dopadnout je může jen
opravdu zdatný tým bystrých a odvážných Koumáků. Kroužek nabídne mix
pohybových a tvořivých aktivit propojených do dobrodružné celoroční pátrací hry. 
Kroužek je nabízen zdarma díky podpoře projektu Implementace KAP JMK II.  
 

KROUŽKY 2021/22
podrobnosti a přihlášky na www.lipka.cz/rozmarynek-krouzky
Lipka – pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov

PRACOVIŠTĚ ROZMARÝNEK
www.lipka.cz/rozmarynek

 PONDĚLÍ 15.30–17.00
PUŠTÍCI

přírodovědný, ornitologický
10–18 let | 2 000 Kč

Pojďte s námi objevovat taje ptačí říše v našem již tradičním ornitologickém
kroužku. Věnujeme se především běžným druhům okolo nás, učíme se, jak je
pozorovat, rozlišovat podle zpěvu a budeme si také povídat o tom, jak je poznávat
a chránit. 
 

 ÚTERÝ 15.30–17.00
NORNÍCI

přírodovědný, chovatelský
6–9 let | 2 000 Kč

Máte rádi zvířátka a chtěli byste se dozvědět, jak o ně správně pečovat? V našem
rozmarýnkovém zvěřinci vás rádi přivítají a naučí vás spoustu zajímavého 
a užitečného k tomu stát se opravdovým chovatelem.

 
 STŘEDA 15.30–17.00

ŠPALÍČCI
přírodovědný, tvořivý

5–6 let (děti MŠ) | 2 000 Kč

Že v každém ročním období zve příroda k nevšedním hrám a aktivitám objevíte 
v kroužku pro malé průzkumníky. Seznámíte se se zvířátky, která žijí uvnitř i divoce
kolem Rozmarýnku a kreativně se zapojíte při vyrábění z přírodních 
či recyklovaných materiálů.
 

 STŘEDA 15.30–17.00
KUTÍLCI

přírodovědný, tvořivý
6–10 let| 2 000 Kč

Vrtáme, brousíme, natíráme, šroubujeme. Materiál hledáme v přírodě, nejvíc v lese
nad Rozmarýnkem. Půjčíme si lesní přírodniny, přetvoříme v krásné užitečné věci 
a po upotřebení vrátíme zpět do přírody. 
 

 STŘEDA 15.00–17.30
MAŠKRTNÍCI

kulinářský, zahradnický
9–15 let | 2 800 Kč

Kroužek Maškrtníci vítá všechny kulináře, nadšené kuchtíky, kteří se nebojí
experimentovat s méně tradičními ingrediencemi a chtějí se dozvědět, co všechno
se dá přenést ze zahrady na talíř...
 

 ČTVRTEK 15.30–17.00
SALAMANDR

přírodovědný, chovatelský
7–12 let | 2 000 Kč

Chcete si vyzkoušet, jaké to je starat se o zvířátko? Zajímá vás, co obědvá morče 
a co pakobylka? V našem kroužku se dozvíte, jaká je to odpovědnost starat se 
o domácího mazlíčka a vyzkoušíte si každodenní péči, kterou taková zvířátka
vyžadují. 
 

Začínáme 13.  9. 2021. Ukázková hodina je po přihlášení zdarma. 
Kontakt: Eva Segetová, E: eva.segetova@lipka.cz, T: 541 220 208, 725 961 285

 

http://www.lipka.cz/lipova

