pracoviště

Rychta

nabídka pro školy

2020/2021

pobytové výukové programy
jednodenní výukové programy v terénu i pod střechou
exkurze
další ak�vity pro školy

Víte, že rehek při poskakování dřepuje?
Tuto i další zajímavosti můžete sledovat
z ptačí pozorovatelny u Rychty.

������ ��� �����
Rychta, jedno z pě� pracovišť Lipky, se nachází
v historické budově v klidné obci Krásensko na
Drahanské vrchovině.

Tema�ckým zaměřením Rychty je krajina – její
vývoj, složky, vazby, souvislos� v ní a vliv člověka na krajinu kolem nás. Hlavní činnos� pracoviště v průběhu celého školního roku jsou
pobytové přírodovědné výukové programy.
Během vegetačního období zajišťuje i výukové
programy v terénu a exkurze v Moravském
krasu či okolní Drahanské vrchovině. V zimě
Rychta nabízí školám také vnitřní výukové programy a terénní Výpravu do doby ledové.
Výukové programy jsou určeny žákům SŠ
a 2. stupně ZŠ, v zimě také 4. a 5. ročníku ZŠ.
Obsah programů je navázán na RVP. Realizací
podporujeme mezipředmětové vazby a pomáháme rozvíjet klíčové kompetence žáků.
Všechny programy můžete objednávat
v průběhu celého roku u Jitky Vágnerové
(E: jitka.vagnerova@lipka.cz, T: 517 385 429).

�������� ��������

Pobytové programy jsou kvalitní alterna�vou
škol v přírodě. Žáci během nich rozvíjí své znalos� zejména v biologii, geograﬁi, ekologii, environmentalis�ce, občanské výchově a historii.
Pobyt je koncipován jako projektový – na jednotlivé výukové bloky navazuje samostatný výzkum,
jehož výsledky žáci prezentují a obhajují před
ostatními spolužáky. Při práci na projektu se žáci
učí postupovat dle výzkumných metod a využívají přitom zázemí Rychty – odbornou literaturu,
výpočetní techniku a rozmanité přírodovědné
pomůcky. Výuka neprobíhá pouze v areálu
Rychty, ale především ve vybraných lokalitách
Moravského krasu a okolí Krásenska, které využíváme jako „živou učebnici“.
Konkrétní program kurzu je upraven po dohodě
s učitelem. Op�mální délka pobytu je pět dnů,
nabízíme však i kratší varianty. Průměrná délka
programu během týdne je 40 vyučovacích hodin.
Strukturu programu a další podrobné informace
najdete na www.lipka.cz/rychta-pobyty.
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��������� ����� (pondělí–pátek, tedy 4,5 dne)
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ubytování (zahrnuje lůžko včetně povlečení)

170 Kč

680 Kč

strava (5× denně + pitný režim)

235 Kč

1030 Kč

program

180 Kč

810 Kč

���� ������ �� ���� ������
�������� ����� (2,5 dne)

2 520 Kč
�����/���

�����/�����

ubytování (zahrnuje lůžko včetně povlečení)

195 Kč

390 Kč

strava (5× denně + pitný režim)

235 Kč

560 Kč

program

180 Kč

���� ������ �� ���� ������

450 Kč
1 400 Kč

Pedagogický dozor nehradí cenu programu, cena za stravu a ubytování je u něj navýšena o DPH.
Při velikos� skupiny od 15 žáků má 1 člen doprovodu pobyt ZDARMA.
Při velikos� skupiny od 25 žáků mají 2 členové doprovodu pobyt ZDARMA.
Na úhradu vhodně nastavených ak�vit je možné čerpat prostředky ze šablon.

������� � �������� ������
součás� programu je terénní výuka
program zahrnuje pozorování živočichů
program nabízíme i v cyklis�cké
variantě

����� ������

4.–6. ročník ZŠ
listopad–březen
Pobyt nabízíme v zimním období, kdy velká
část programů probíhá v teple Rychty. Žáci se
během týdne zabývají jednotlivými živly. Jejich úkolem je získat zpět sílu, kterou živlům
sebral zákeřný Chaos. S Vodou, Vzduchem,
Zemí i Ohněm se žáci seznámí formou badatelské výuky a rukodělných činnos�. Prak�ckým
použi�m mezipředmětových dovednos� porozumí přírodě v širších souvislostech. Přijeďte
za námi bádat a zkoumat, pozorovat půdní živočichy, nastražit fotopas�, stopovat, vyrábět
a hrát si.
����� ����� ��� ����� ���������� �����
� ������ ����:

• bourání předsudků a bariér při kontaktu s živočichy chovanými v našich teráriích,
• řemeslné a rukodělné činnos�, například pečení chleba a výroba svíček,
• nečekané zážitky při pohybu v terénu na
sněžnicích či večerním venkovním programu,
• nevšední výukové pomůcky, jako fotopas�,
mikroskopy a binokulární lupy,
• témata využi� bylin, pobytová znamení zvěře, půdní bezobratlí živočichové a další.

������ �����

4.–5. ročník ZŠ
listopad–prosinec
Zákeřný Chaos ukradl našim kamarádům živlům kouzlo Vánoc. Jak je oslaví? Žáci se během
týdne blíže seznámí se čtyřmi živly pomocí pokusů a bádání a pomohou jim Vánoce zachránit. Program provází rukodělné činnos� zaměřené na tradice a zvyky. Jedná se o upravený
osvědčený pobytový program Živly naživo.
����� ����� ��� ����� ��������� ����� ����:

• bádání a pokusy zaměřené na čtyři živly,
• pečení cukroví, výroba vánočních ozdob
a dárků pro kamarády i rodinu,
• řemesla a tvoření inspirovaná Vánocemi,
• nečekané zážitky, například pohyb v terénu
na sněžnicích nebo vánoční atmosféra prožitá v kolek�vu třídy,
• témata jako fyzikální vlastnosti tekutin,
proudění vzduchu a další.

��� ������ ���� �������?!

4.–7. ročník ZŠ
listopad–březen
Týden nabízí mezipředmětovou terénní a projektovou výuku i zážitky. Vraťte se s námi v čase a podnikněte výpravu do doby ledové, kdy
naše kraje brázdili lovci sobů a koní. Vyzkoušíme, jak se pohybovat v přírodě i v náročnějších
podmínkách, jak těžké je zvládnout některé
pravěké techniky či jak závislí jsme na přírodě.
Zjis�me, co musíme vědět o přírodních procesech a zdrojích, abychom přežili. Prozkoumáme adaptace rostlin a živočichů k přečkání
zimního období. Žáci si procvičí prak�cké přírodovědné dovednos�, práci s literaturou i prezentaci výsledků své práce před ostatními. Za
příznivých sněhových podmínek vyrazíme do
terénu i na sněžnicích.
����� ����� ��� ����� ���������� ����� ����:

• archeologická výprava do dob minulých,
• střílení z luku a využití replik skutečných
zbraní a nástrojů z doby kamenné,
• expedice po stopách lovců sobů a koní do
Moravského krasu,
• zkoumání přizpůsobení živočichů a rostlin
zimnímu období,
• lovecká výprava s rozděláváním ohně.

������� �������

6.–9. ročník ZŠ, SŠ
vegetační sezóna
Týden je zaměřen na prak�ckou biologii a ekologii. Jeho těžištěm je terénní práce, prak�cká
pozorování ve vybrané lokalitě a badatelská
výuka. Žáci si vytváří vlastní výzkumnou otázku
a hypotézu, navrhují postup výzkumu, sbírají
data, analyzují je, interpretují a snaží se jim porozumět.
����� ����� ��� ����� ������ ����:

• terénní exkurze do vybrané lokality Moravského krasu (je možná i v cyklovariantě),
• mo�vační průběžná hra na téma evoluce,
• entomologické a hydrobiologické odlovy,
ornitologická pozorování,
• hodnocení kvality přírodního prostředí,
• témata jako invazní druhy organismů, znečištění vod a další dle vaší volby.

������ ��. ��������

8.–9. ročník ZŠ, SŠ
vegetační sezóna
V tomto opravdu terénním pobytovém týdnu
žáci zažijí dobrodružství v „divočině“, kde
stráví noc. V průběhu programu budou pracovat s různými biologickými a geograﬁckými
pomůckami a metodami. Přímo v terénu porovnají biodiverzitu kulturní a přírodě bližší
krajiny, formou simulační hry pak rozhodnou
o jejím dalším využi�. Žáci v malých skupinkách
rozvíjí své týmové role a schopnost spolupráce.
Práci na výzkumech si sami plánují, rozdělují
a řídí.
����� ����� ��� ����� �������� � ������ ����:

• odlovy bezobratlých živočichů ve vodě i na
souši různými metodami,
• práce s mapovými podklady a orientace
v terénu,
• zpracování výstupů z vlastních průzkumů
a jejich aplikace,
• závěrečná diskuzní simulační hra,
• témata jako přírodě blízká krajina, zaniklé
vesnice, návrat velkých savců do naší přírody, principy ochrany přírody a další.

����� ��� ���������� �����

8.–9. ročník ZŠ, SŠ
listopad–březen
Žáci se seznámí se vztahem člověka a životního
prostředí v širším slova smyslu. Zaměříme se
na šetrné zacházení s přírodními zdroji, ekologické stavitelství a další aspekty udržitelnos�
v prak�ckém životě. Vrcholem týdne je mezipředmětově orientovaný projekt „Ekodům“.
����� ����� ��� ����� ���������� ����� ����:

• průzkum stavu životního prostředí České
republiky,
• terénní exkurze do vybrané lokality, zaměřená na krajinu a vliv člověka na ni,
• řemeslná Zero Waste tvoření a náměty na
snížení množství odpadů,
• strategická hra Fishbanks či jiná simulační
hra dle vaší volby,
• témata jako energe�cky úsporná opatření,
hospodaření s vodou, přírodní zdroje a další.

�� ����� ������

1. ročník SŠ
Adaptační a stmelovací třídenní pobytový program. Těžištěm je simulační hra, ve které se
z žáků stávají inves�ga�vní žurnalisté. Ti postupným pátráním odhalují, kdo stojí za machinacemi s pozemky a za dalšími nekalostmi. Samostatné i skupinové ak�vity pomáhají žákům
poznat sebe, spolužáky i učitele.
� �������� ��� ����� ������� ���������
�������� ����:

•
•
•
•

pátrání v reálném prostředí vesnice,
práce s technikou a natáčení reportáží,
rozvoj kri�ckého myšlení,
skupinové ak�vity a tmelení kolek�vu.

Školám nabízíme sestavení smluv o dlouhodobé spolupráci, v nichž potvrzujeme termíny
pobytových programů na 3–5 let dopředu.

������� �������� � ������

Žáci absolvují výuku s prvky projektového vyučování či jinou formu zkušenostního učení.
Na základě vlastních pozorování a zjišťování
zpracují data, interpretují je a vytváří si vlastní
postoje k tématu. Výuka směřuje k rozvoji klíčových kompetencí. Op�mální počet účastníků
je 20 až 30.
����: 150 K�/žák

������� �� ���� ������

4.–6. ročník ZŠ
listopad–březen
Dobrodružná zimní terénní výprava do dávných časů a živý dějepis pro vaše žáky. Staňte
se s námi lovci z doby ledové. Vyzkoušíme si
přeži� v zimní přírodě stejně jako lidé v pravěku. Vystopujeme zvěř, rozlišíme druhy dřevin, rozděláme oheň a oštěpem či lukem s šípy
si ulovíme něco k snědku. Za dobrých sněhových podmínek otestujeme i pohyb v terénu na
sněžnicích.
���������� ����� ��������: 5 hod.

����� � �������� ������

6.–8. ročník ZŠ
duben–říjen
Prozkoumáme stromy jako ekosystémy hos�cí různé druhy organismů, poznáme jejich
význam a zjis�me, jak je propojen život v korunách s životem v půdě. To vše formou prak�ckých výzkumných úkolů a s využi�m pozorovací plošiny na stromě. V nepříznivém počasí je
program omezen.
���������� ����� ��������: 5 hod.

������� ��� ������

6.–9. ročník ZŠ, SŠ
květen–říjen
Obyčejní a běžní i vzácní a mizející bezobratlí se
dají spatřit všude kolem. Stačí se dobře dívat!
Budeme poznávat bezobratlé pomocí přímého
kontaktu v jejich přirozeném prostředí. Naučíme se je hledat, chytat a pozorovat. Program
nelze realizovat v nepříznivém počasí.
���������� ����� ��������: 5 hod.

������ �� �����

7.–9. ročník ZŠ, SŠ
duben–říjen
Jak daleko doskočí kobylka? Je na louce více

druhů rostlin nebo živočichů? Jaké druhy
bezobratlých pomáhají rozkladu organických
zbytků v lese? Z žáků se stanou vědci, kteří si
sami vymyslí téma i postup vlastního bádání.
Co objeví právě vaši žáci?
���������� ����� ��������: 5 hod.

���� ����� ���� �����

7.–9. ročník ZŠ, SŠ
duben–říjen
Vybudovat luxusní golfové hřiště, nebo zachovat zdánlivě nevýznamný rybníček v polích? Na
tuto otázku budou žáci hledat odpověď. Stanou se odborníky, zpracují průzkum mokřadní
lokality a doporučí, zda zachovat, nebo zrušit
tento krajinný prvek.
���������� ����� ��������: 6 hod.
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8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Má příroda radost z darů člověka? Co všechno
pohnojí hnojiva? Uzdraví naše léky živočichy
ve vodě? Bude příroda díky kosme�ce čistší
a krásnější? Program o chemikáliích, které užíváme v každodenním životě. Dozvíte se, jak
vědci zkoumají za�žení přírody a jaký je osud
chemikálií, které máme běžně doma.
���������� ����� ��������: 6 hod.

� ����� �� ������

8.–9. ročník ZŠ, SŠ
duben–říjen
Proč tak málo prší? Jak lze navrá�t vodu do
krajiny? Podíváme se na zoubek aktuální problema�ce sucha v souvislos� s hospodařením
v krajině. Žáci budou v terénu hledat jeho příčiny i důsledky a na příkladu konkrétní krajiny
navrhnou možná řešení vedoucí ke zlepšení životního prostředí.
���������� ����� ��������: 5 hod.

����game

9. ročník ZŠ, SŠ
Akční geologický program, který probíhá formou unikátní terénní simulační hry. Spojuje
téma neobnovitelných zdrojů s geologickým
vývojem území ČR. Žáci zakládají těžební společnos�, volí strategii těžby a snaží se vytvořit
stabilní ﬁrmy.
���������� ����� ��������: 5 hod.

�������

Vlas�vědné výpravy probíhají v přírodně hodnotných částech Moravského krasu a Drahanské vrchoviny, kde se věnujeme terénní biologii, určování druhů rostlin a živočichů, geologii,
historii i vztahům člověka a krajiny. V případě
potřeby využíváme kola, sněžnice a další terénní pomůcky. Programovou náplň lze po domluvě tema�cky zaměřit či upravit do podoby
vhodné pro školní výlet. Žáci by si s sebou měli
vzít pláštěnku, pevnou obuv a oděv do terénu,
psací potřeby, jídlo a pi� na celou exkurzi.
Exkurze označené touto ikonou
nabízíme
i v cyklis�cké variantě. Žáci si mohou kola zapůjčit na Rychtě nebo trasu absolvovat na
vlastních kolech.
����: 130 K�/žák. Délka exkurze je 5 h, pokud
není uvedeno jinak. Jízdné a případné vstupné
není zahrnuto v ceně.

���������� �����

6.–9. ročník ZŠ, SŠ
září–listopad
Projdeme jedno z nejcennějších údolí Moravského krasu v blízkém okolí Býčí skály. Poznáme zdejší krasovou krajinu, seznámíme se
s historií jejího osídlení i místní tavby železa.

�������� � ���������

6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Do jaké míry přetváří krasovou krajinu voda
a jak tuto krajinu využívá člověk? Jak geologie

souvisí s vegetací i s celkovou podobou místa?
To se dozvíme při putování od pískovny Seč
přes geopark, skalní amﬁteátr Kolíbky až k Rudickému propadání.

��������� ������ ����

6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Exkurzi zahájíme na „střeše krasu“ v Šošůvce.
Poté se vydáme do tajemných a fascinujících
krasových krajin – nahlédneme do jeskyně
Lidomorna, prozkoumáme tok Bílé vody a vystoupíme na zříceninu hradu Holštejna.

����� �����

6.–9. ročník ZŠ, SŠ
V údolí Říčky, jedné z nejbohatších paleontologických lokalit střední Evropy, si ukážeme, jak
vypadala krajina v době ledové. Vyzkoušíme
si, jak žili dávní lovci, a zjis�me, zda v nás není
kousek neandrtálce.

�������� ����
�� ������ � ����

6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Během celodenní autobusové exkurze porovnáme severní a střední část krasu z hlediska
geologie a geomorfologie, vegetace, historie
osídlení a také vlivu hospodaření a turismu na
životní prostředí.
���������� ����� �������: 7 hod.
����: 150 K�/žák

����� �� (� ��) �������

8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Exkurze do míst, kde se lidé naučili žít v krasovém území. Jak lidé ovlivňují tuto krajinu
a jak ovlivňuje ona jejich život? Přijeďte s námi
pátrat, jaká tajemství skrývá krajina nadzemní
i podzemní kolem Ostrova u Macochy.

�������� � ��������

9. ročník ZŠ, SŠ
Nabízíme netradiční zážitkovou ak�vitu vhodnou na začátek či konec školního roku. Žáci si
v malých skupinách vyzkouší orientaci v terénu
a získají nové zkušenos� a dojmy z volného putování zajímavou přírodě bližší krajinou Rakoveckého údolí.
���������� ����� �������: 6 hod.
����: 140 K�/žák

������� ��������

Především v zimních měsících nabízíme také
vnitřní výukové programy, které staví na principech kritického myšlení a zážitkové pedagogiky. Celková délka je 6 vyučovacích hodin.
Programy jsou vhodné pro skupiny maximálně
40 žáků.
����: 120 Kč/žák

������� � �������

6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Kolik zubů má had? Mění chameleon barvy?
Jak rychle běhá šváb? Pojďme společně překonávat předsudky a vyvracet mýty o živočišné
říši! Během programu se pomocí kontaktní
výuky seznámíme s více či méně exo�ckými živočichy chovanými v našich teráriích.

������������
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8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Zahrajeme si na poli�ky a pus�me se do řešení současných environmentálních problémů,
které se nás jako občanů České republiky dotýkají. Vyzkoušíme si, jak je těžké obhájit své návrhy na řešení, jak lze čelit otázkám ostatních,
vést diskuzi a nakonec zodpovědně rozhodnout, pro co či koho hlasovat.
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Hledáte netradiční školní výlet pro svou třídu?
Zvolte jednodenní či vícedenní variantu, délku
programu, hlavní zaměření a další požadavky,
my celý program sestavíme a doladíme.
www.lipka.cz/vylety
�������: michael.kral@lipka.cz
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������� ����: Sucho a klima�cká změna
Nabízíme vašim žákům příležitost k prověření
jejich znalos� a dovednos� v oblas� biologie
a ekologie, ochrany přírody a péče o životní
prostředí, mo�vaci k dalšímu rozvoji, možnost
procvičení týmové spolupráce a řešení prak�ckých a smysluplných úkolů propojených s realitou. Ekologická olympiáda je soutěž pro
tříčlenné týmy středoškoláků, staví na široké
teorii, návaznostech z různých oborů a prak�ckém využi� poznatků, zkušenos� i vlastních
postřehů.
������: 26.–27. 10. 2020
�������: michael.kral@lipka.cz
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Akreditovaný letní kurz, který pedagogům
nabízí oživení a doplnění znalostí z terénní
přírodovědy. Odborné znalos� z botaniky, ornitologie, entomologie a dalších oblas� jsou
kombinovány se získáváním inspirace pro
výuku v terénu.
Tematické bloky vedou kvalifikovaní odborníci společně s lektory pobytového terénního
střediska s dlouholetou praxí.
������: 19.–23. 7. 2021
�������: zdenka.jicinska@lipka.cz

Rychta je tu pro vás už od roku 2002. Kromě výukových programů nabízí i tábory, akce pro rodiny
s dětmi či pro středoškoláky. Více na www.lipka.cz/rychta a facebook.com/lipka.rychta.
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167
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167
231

autobusem č. 167 směr Blansko
autobusem č. 167 směr Vyškov nebo č. 231 směr Studnice
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201

167
231

� ���� – �������� �������

S2
R19

167
231

autobusem č. 201 do Jedovnic a poté autobusem č. 167 nebo č. 231
vlakem S2 nebo R19 do Blanska a poté autobusem č. 167 nebo č. 231

• Ze zastávky autobusu č. 167 Krásensko se vydejte do kopce přes náves.
• Ze zastávky autobusu č. 231 Krásensko, rozcestí se dejte po silnici z kopce směrem do obce.
Rychta je nepřehlédnutelný historický objekt u hlavní silnice v horní čás� návsi.
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Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04 pošta Drnovice
T: 517 385 429, E: rychta@lipka.cz
www.lipka.cz/rychta I facebook.com/lipka.rychta

