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Srdečně Vás zveme na seminář 
 

REGION ŠKOLY JAKO UČEBNICE 
s akreditací MŠMT ČR – č.j. 18 385/2011-25-421 ze dne 13.5.2011 

 
Termín konání: 13. až 15. duben 2012 (od pátečního podvečera do nedělního oběda) 
Kde: Lipka – pracoviště RYCHTA, Krásensko a okolí 
 
Účastnický poplatek: zdarma pro pedagogy škol a školských zařízení Jihomoravského kraje 
Přihlášky vyplňte nejpozději do 6. dubna 2012 na adrese http://www.lipka.cz/kamenna-kalendar-akci?idm=91 
 
Stravování: zajištěno od páteční večeře do nedělního oběda (včetně) na Rychtě v Krásensku, zájem o vegetariánskou 
stravu uveďte v přihlášce. 
 
Kontaktní osoba: Bc. Jana Dvořáčková, e-mail: jana.dvorackova@lipka.cz; tel. 543 420 823 

 
Anotace: Seminář se zaměřuje na problematiku regionálních učebnic a výuku o místním regionu, v místní krajině. 
Postupovat od blízkého k vzdálenému se snaží řada škol, pedagogům však často chybí praktická zkušenost. Proto 
bude v rámci semináře představen právě vznikající Manuál k tvorbě regionálních učebnic, s jehož autorkou budete 
moci o tvorbě regionálních učebnic přímo diskutovat. Účastníci semináře se v průběhu tří dnů vypraví do Rakoveckého 
údolí, do místa zaniklé osady Bystřec, kde jim dr. Ludvík Belcredi objasní, proč osada zanikla a jak byla objevena. Dále 
se zaměří na možnosti využití moderních technologií – GPS, hra geocaching, při výuce v okolí školy a vyzkouší si 
praktickou práci s alternativními pracovními listy v okolí krajiny Sloupu a Šošůvky. Na účastníky semináře čeká také 
výlet do jeskyní, pod vedením zkušeného jeskyňáře Radka Nejezchleba, účastníka expedice Kačna jama, a ochutnávka 
regionálních produktů. 

 
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM 
 

Pátek, 13. dubna 2012 

16.00 – 16.30 Zahájení semináře 

16.30 – 18.30 PROČ ŽIVOT V RAKOVECKÉM ÚDOLÍ PŘESTAL BÝT PRO OBYVATELE 
STŘEDOVĚKÝCH OSAD UDRŽITELNÝ? 
Přímo na místě zaniklé osady odpoví na tuto otázku PhDr. Ludvík Belcredi, vedoucí 
Archeologického ústavu Moravského zemského muzea v Brně, autor publikace Bystřec – 
o založení, životě a zániku středověké vsi (Brno 2006). 

19.00 – 20.00 Večeře 

20.00 – 21.00 Výstava nejnovějších regionálních učebnic - prohlídka, volná diskuze nad nimi, volná 
zábava účastníků. 

 

 

http://www.lipka.cz/kamenna-kalendar-akci?idm=91
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A9_zemsk%C3%A9_muzeum
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Byst%C5%99ec(zanikl%C3%A1_st%C5%99edov%C4%9Bk%C3%A1_ves)&action=edit&redlink=1
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Sobota, 14. dubna 2012 

7.30 – 8. 30 Snídaně 

8.30 – 12.00 Do jeskyní s Ing. Radkem Nejezchlebem - náročnost sestup po žebříku, 
plazivky apod. zvolíme podle zdatnosti účastníků. Radek je zkušený jeskyňář, 
byl v expedicích Kačna jama, čtěte např. na 
http://www.planivy.cz/index.php?page=planivy&section=akce&id=45 (V 
textu vystupuje jako Bradek). 

12.30 – 13.30 Oběd 

14.00 – 16.00 GPS při výuce v okolí školy – lektory budou Stanislav a Ondřej Burešovi. 
V rámci krátkého semináře se dozvíme, jak efektivně a zajímavě využívat 
moderní technologie jako GPS, nebo hru geocaching při výuce ve škole.  

16.00 – 16.30 Přestávka 

16.30 – 18.00 Příprava regionální učebnice k tisku, požadavky tiskárny. 
Jsou i jiné možnosti vydání regionální učebnice než tisk? – o tom s námi 
pohovoří Mgr. Zbyněk Zavadil z EkoCentra Brno. 

18.00 – 19.00 Večeře 

19.00 – 21.00 Představení Manuálu k tvorbě regionálních učebnic – účastníci 
semináře budou prvními, kdo manuál k tvorbě regionálních učebnic uvidí. 
Nabízí se jim také jedinečná možnost diskuze nad navrženou formou 
regionální učebnice, doporučenými postupy tvorby i názory odborníků (k 
Manuálu se vyjádřili například RNDr. Václav Cílek, CSc., doc. PaedDr. Eduard 
Hofmann, CSc. z Pedagogické fakulty MU, Michal Bartoš ze Sluňákova, 
etnolog a archeolog Jan Pohunek a další). 

 

Neděle, 15. dubna 2012 

7.30 – 8.30 Snídaně 

8.30 – 12.00 Okolí školy očima sociologa  - PhDr. Věra Střítecká ze ZŠ Sloup s námi 
projde v praxi alternativní pracovní listy vytvořené Mgr. Lukášem Kalou 
(součást Regionálního přírodovědného portfolia, které společně vytvořili 
pedagogové čtyř sousedních škol): putování krajinou mezi Sloupem a 
Šošůvkou. Celý den zakončíme návštěvou kozí farmy U Sedláků v Šošůvce. 

12.00 – 13.00 Oběd 

13.00 – 14.00 Zakončení semináře, odjezd domů 

 
Na setkání se těší za všechny spoluorganizátory z Lipky 
RNDr. Dáša Zouharová  
Akce je součástí projektu Praktická environmentální výchova pro pedagogy, reg. č. CZ. 1.07/1.3.10/02.0044, který spolufinancuje 
Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR 

 

http://www.planivy.cz/index.php?page=planivy&section=akce&id=45

