ŠKOLNÍ ZAHRADY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU I.
Termín: 10. 5. 2012, od 9.00 do 16.00
Typ akce: seminář
Cílová skupina: pedagogové MŠ, ZŠ a SŠ Jihomoravského kraje
Místo konání: Lipka – pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno
Účastnický poplatek: bez poplatku
Občerstvení: v rámci akce bude poskytováno drobné občerstvení a oběd
Lektoři: Ing. Dana Kellnerová, Ing. Dana Křivánková, Ing. arch. Dana Václavíková
Kontaktní osoba: Jana Dvořáčková – email: jana.dvorackova@lipka.cz | tel. 543 420 823
Úvodní jednodenní seminář pro začátečníky vysvětluje, co je přírodní zahrada, jaké principy se uplatňují při
jejím zakládání a údržbě, jak ji využívat pro výuku nejrůznějších předmětů, a zejména pro průřezové téma
Environmentální výchova. Zkušenosti a ukázky z projektů škol, kde se přeměna školní zahrady v učebnu
v přírodě již začíná realizovat.
Program akce:
9:00 – 10:30 Zahájení semináře – historie budování zahrady Rozmarýnku jako výukového pozemku.
Přímo v terénu popis jednotlivých výukových prvků v zahradě, způsob využití vody
na pozemku jako inspirace pro efektivní šetření vodou, fotovoltaické panely a způsob
získání čisté energie ze slunce, využití energie na pozemku. Dana Kellnerová
10:30 – 12:00 Ukázky z výukového programu „Příroda za humny“ – srovnání různých druhů zahrad
s ohledem na biodiverzitu rostlinných a živočišných druhů, typy netradičních záhonů, různé
„mikrobiotopy“ v rámci jedné zahrady. Dana Kellnerová
12:00 - 13:00 Oběd
13:00 – 14:00 Školní přírodní zahrada – učebna v přírodě, Cesta k plaketě Přírodní zahrada, cyklus dalšího
zahradního vzdělávání pro učitele. Dana Křivánková
14:00 – 15:30 „Zahrada smyslů – přírodní zahrada jako učebna“ – powerpointová prezentace s výkladem
Dany Václavíkové, která se svými kolegy, učiteli a dětmi navrhuje a realizuje zahradu pro
waldorfskou MŠ a ZŠ v Brně
15:30 – 16:00 Inspiromat materiálů a pomůcek pro výuku, prodej literatury. Dana Kellnerová
Akce je součástí projektu Praktická environmentální výchova pro pedagogy (reg. č. CZ.1.07/1.3.10/02.0044),
který realizuje Lipka a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
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Popis cesty na Rozmarýnek
Tramvaj
Od hlavního nádraží nebo z Bystrce tramvají č. 1 na zastávku Vozovna Komín. Odtud ze zastávky
na mostě autobusem č. 67 dvě zastávky na Nálepkovu, nebo jednu zastávku trolejbusem č. 29 či autobusem
č. 44 na Optátovu. Ze zastávky Nálepkova pěšky přes ulici Gellnerovou a Rozmarýnovou 3-4 minuty až
k nám. Ze zastávky Optátova pěšky podchodem u úřadu městské části Jundrov 5 minut chůze přes
Gellnerovu a Rozmarýnovu až k nám.
Autobus
Z autobusového nádraží Zvonařka busem č. 67 (zastavuje u smyčky tramvají). Bus jede ulicí
Drobného kolem Zimního stadionu, ulicí Domažlickou, Jana Babáka a Královopolskou. Vystoupíte
na zastávce Nálepkova a po Gellnerové a Rozmarýnové se dostanete až k Rozmarýnku (3-4 minuty chůze).
Ze zastávky Mendlovo náměstí autobusem č. 84 (jede ze Staré Osady přes autobusové nádraží
Zvonařka.) Vystoupíte na zastávce Optátova, na konci náměstíčka zahnete vpravo do průchodu u úřadu
městské části, vyjdete po schodech a po Gellnerové a Rozmarýnové (první odbočka vlevo) se dostanete až
k Rozmarýnku (5 minut chůze).
Ze zastávky Česká trolejbusem č. 29 (zastavuje před rektorátem Masarykovy univerzity). Spoj jede
přes Klusáčkovu a Přívrat. Vystoupíte na zastávce Optátova, na konci náměstíčka zahnete vpravo do
průchodu u úřadu městské části, vyjdete po schodech a po Gellnerové a Rozmarýnové (první odbočka
vlevo) se dostanete až k Rozmarýnku (5 minut chůze).
Ze zastávky Osová trolejbusem č. 29. Spoj jede přes Nemocnici Bohunice, Kamenný vrch
a Kohoutovice. Vystoupíte na zastávce Optátova, vrátíte se asi 200 m zpět, kde na konci náměstíčka
zahnete vpravo do průchodu u úřadu městské části, vyjdete po schodech a po Gellnerové a Rozmarýnové
(první odbočka vlevo) se dostanete až k Rozmarýnku (5 minut chůze).
Auto
Nejlépe zaparkovat na parkovišti u úřadu městské části, pak vyjdete po schodech a po Gellnerové
a Rozmarýnové (první odbočka vlevo) se dostanete až k Rozmarýnku (5 minut chůze).
V nejbližším okolí Rozmarýnku nelze parkovat a ulice jsou jednosměrkové bludiště.
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