Vážené paní ředitelky a učitelky jihomoravských mateřských škol,
zveme vás na exkurzi

PÍSKOVIŠTĚ ZA HUMNY
25. května 2012
Hlavním tématem naší exkurze bude písek. Nejprve se podíváme na postupně budovanou zahradu
mateřské školy Pod Špilberkem v Brně. Dále navštívíme pískový lom u obce Rudice, známý
barevnými písky. Vedle řady zajímavostí o životě rostlin a živočichů v písku se dozvíte, co pískovny
krajině berou, a co jí naopak přináší. Písek také vezmeme do rukou, prozkoumáme ho, provedeme
jednoduché pokusy a vytvoříme umělecká díla. Na závěr se setkáme s lamami v Lamacentru Hády,
které sídlí v Brně v místě bývalého a postupně rekultivovaného lomu.
Sraz: v pátek 25. 5. 2012 v 8.15 hod. u restaurace Bohéma (z boční strany Janáčkova divadla Brno,
ulice Rooseveltova) nebo v 8.30 před MŠ Pod Špilberkem, Údolní 9a, Brno
Návrat: kolem 17 hod. k restauraci Bohéma
Kontaktní telefon pro případné zbloudilce či opozdilce: 776 223 550 – Kateřina Řeháková
Lektoři: Bc. Pavlína Stará a zaměstnanci MŠ Pod Špilberkem, Brno, Mgr. Zdeňka Jičínská a Mgr.
Martina Čížková –pracoviště Rychta, Mgr. Stanislava Švédová a lektoři Lamacentra Hády
Účastnický poplatek: 0 Kč (exkurze je podpořena z projektu Praktická environmentální výchova
pro pedagogy, reg. č. CZ.1.07/1.3.10/02.0044), účastníci mají hrazen oběd, lektorné a dopravu
Stravování: účastníci si zajistí vlastní jídlo s sebou, v průběhu exkurze bude zajištěn pouze oběd,
včetně nápojů (káva, čaj, voda)
S sebou: vhodné terénní oblečení a obuv (budeme pracovat s pískem), pláštěnku, zápisník a tužku,
přezůvky, fotoaparát, malou skleničku se šroubovacím uzávěrem (např. od dětské výživy,
zavařeniny…), jídlo a pití (kromě oběda)
Předpokládaný program:
8:15 – 8:30
pěšky přejdeme od restaurace Bohéma do MŠ Pod Špilberkem, kde se před
mateřskou školou potkáme s ostatními účastníky, MŠ je od restaurace Bohéma vzdálena pěší chůzí
cca 10 min.
8:30 – 10:00
prohlídka školní zahrady MŠ Pod Špilberkem (http://www.skolka-udolni.cz/)
Zahradu ve školce budují především paní učitelky za pomoci rodičů a pilných dětí, a to od roku
2008. Také za pomoci grantů (bylinková spirála), Lipky (jezírko) a Rezekvítku (studenti vybudovali
suchou zídku). Na zahradě uvidíte záhonky, fazolovou pyramidu, kousek louky, malinký lesík,

vrbový tunel. Za finance získané při odevzdání tříděného odpadu nakupují rostliny do zahrady –
s dětmi sázeli lísku, moruši, jeřáb a různé keříky.
Lektoři: Bc. Pavlína Stará a zaměstnanci MŠ Pod Špilberkem
10:00 – 10:45
přejezd do Rudic
10:45 – 12:45
exkurze do pískového lomu Seč
Exkurze do bývalé pískovny Seč s odborným výkladem. Dozvíme se, jak pískovny mění složení rostlin
a živočichů v daném místě. Vyzkoušíme si, jak probíhá eroze a sukcese a pohrajeme si i se
samotným pískem. V lomu se vyskytují jemný bílý křemenitý písek a červenohnědé písky železité.
Při troše štěstí lze najít i známé rudické geody.
Lektorky: Mgr. Zdeňka Jičínská a Mgr. Martina Čížková
12:45 – 13:00
přejezd na Rychtu Krásensko (www.lipka.cz/rychta)
13:00 – 13:30
oběd na Rychtě
13:30 – 14:30
tvoření s pískem
Vyrobíme si jednoduchou svíčku – litím do pískové formy, po utuhnutí zůstane svíčka obalená
jemným barevným pískem.
14:30 - 15:00
přejezd do Lamacentra Hády
15:00 – 16:30
exkurze do Lamacentra Hády (www.lamacentrum.cz)
Lamacentrum provozuje základní organizace ochránců přírody Pozemkový spolek Hády. Sídlí
v bývalém vápencovém lomu Džungle na Hádech u Brna a v současnosti zde chovají 5 lam.
Lektoři: Mgr. Stanislava Švédová a zaměstnanci Lamacentra Hády
16:30 – 16:45
návrat do Brna k restauraci Bohéma
Změna programu vyhrazena.
Akce je akreditována MŠMT, účastníci obdrží osvědčení.
Přihlášení: přihlašujte se prosím pouze elektronicky přes webové stránky Lipky, přihlášku najdete
v sekci Kalendář akcí, ikona označená EP.
V případě dotazů či nejasností kontaktujte prosím Kateřinu Řehákovou na tel. 545 228 567 (mimo
út) nebo 543 420 821 (út).
Za Lipku se na Vás těší Kateřina Řeháková

