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lipka – pracoviště rozmarýnek nově nabízí některé své pobytové výukové programy 
také jako adaptační kurzy určené především prvním ročníkům osmiletých a šestiletých gymnázií 
a všech typů čtyřletých středních škol.

Podrobné informace k pobytovým programům obecně najdete  
na www.lipka.cz/rozmarynek-vyukove-programy-pobytove. 

Adaptační kurzy objednávejte telefonicky u Lucie Vladové.
T: 602 694 494, E: lucie.vladova@lipka.cz

země volá mayday
6.–9. ročník ZŠ, 1. ročník SŠ
Žáci jsou pozváni do týmu záchranářů, které čeká několik misí k záchraně planety. Prožitkové akti-
vity se střídají s přírodovědnými vzdělávacími bloky. S vysílačkami se vydávají na terénní misi a na-
příklad odhalují souvislost usychajících smrkových lesů a člověkem způsobené globální klimatické 
změny. Pobyt je propojen týmovými aktivitami pro stmelení třídního kolektivu. V rámci programu 
se žáci aktivně zapojí do pomoci místní krajině, a to například výsadbou vhodně zvolených sazenic 
stromů či vyčištěním lesa nebo potoka od odpadků. Na závěr se žáci seznámí s pojmem uhlíková 
stopa a snaží se i pro sebe vyvodit závazek, který povede ke snížení vlastní uhlíkové stopy a k šetr-
nějšímu přístupu k planetě Zemi.



život v kostce
8.–9. ročník ZŠ, 1. ročník SŠ
Snažíme se odhalit vlastní silné stránky, abychom se mohli soustředit na dosažení svých plánů 
a snů. Inspirujeme se od úspěšných mladých lidí, hledáme, co to znamená být podnikavý, trénu-
jeme kritické a strategické myšlení. Pronikáme do tajů finanční gramotnosti. Naše rozhodování se 
snažíme směřovat udržitelnou cestou, aby naše kroky co nejméně poškozovaly životní prostředí.

Samostatně plánujeme, hrajeme role, řešíme problémy, prožíváme simulační hry, pracujeme 
v týmu, konstruktivně diskutujeme a kreativně se odreagováváme. Vrcholem snažení je splnění 
společné výzvy pro skupinu – s omezeným časem i zdroji připravit mimořádnou akci. Na konci nej-
větší zkoušky má pak každý možnost navrhnout svůj osobní projekt; promyslet si cestu, jak dosáh-
nout svého snu.
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Lesní penzion Podmitrov

lesní penzion podmitrov
Základna pro skupiny od 40 do 55 žáků.

Nachází se v údolí říčky Bobrůvky na Křiža-
novské vrchovině, 25 km od Tišnova.

V dostupném okolí základny jsou rozlehlé 
lesy, louky a pole, zřícenina hradu Mitrov 
nebo ekofarma. Pokoje jsou 3- až 6lůžkové, 
turistického typu, část z nich má vlastní so-
ciální zařízení. K dispozici jsou kompletní 
lůžkoviny. Pro výuku můžeme využívat tři 
učebny a dva venkovní altány. V areálu je 
dále hřiště, táborový kruh a minizoo (kozy, 
ovce, prasata, jeleni, husy, kachny, pa-
poušci, koně). Základna má celoroční pro-
voz, v létě je možné koupání v říčce, v zimě 
za mrazivého počasí je k dispozici kluziště.
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Podrobné informace k pobytovým programům obecně najdete na  
www.lipka.cz/rozmarynek-vyukove-programy-pobytove. 


