ŠKOLNÍ ZAHRADY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVU II.
Termín: 11. 5. 2012, od 9.00 do 16.00
Typ akce: seminář
Cílová skupina: Pedagogové MŠ, ZŠ, a SŠ Jihomoravského kraje
Místo konání: ZŠ Rousínov
Účastnický poplatek: bez poplatku
Občerstvení: v rámci akce bude poskytováno drobné občerstvení a oběd
Kontaktní osoba: Jana Dvořáčková – email: jana.dvorackova@lipka.cz | tel. 543 420 823
Lektoři: Ing. Dana Křivánková, Mgr. Hana Pivečková, Mgr. Marie Zichová, Mgr. Ladislav Dostál
Praktický seminář pro pokročilejší účastníky bude věnován návrhu a realizaci ukázkových prvků v přírodní
zahradě (např. zvukovadlo), využitelných i pro jiné než přírodovědné předměty.
Program:
Workshop – Výukové prvky ve školní zahradě
8:30 – 9:00
Příjezd a prezence
9:00 – 9:15
Seznámení s činností školy, projektem a představami o využívání zahrady,
Hana Pivečková
9:15 – 10.00
Výuka a herní aktivity v zahradě, Marie Zichová, Dana Křivánková
10:00 – 10:15 přestávka na kávu a převlečení do pracovního oblečení
10:15 – 12:30 Prohlídka zahrady, vlastní realizace výukových prvků (zvukovadlo, broukovitě, sídlo pro
pomocníky živočišné říše, pavoučí ráj, komposty…), Dana Křivánková, Čestmír Holuša
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 16:00 Dobudování výukových prvků, Dana Křivánková, Ladislav Dostál

Prosím nezapomeňte si pracovní oblečení, voděodolnou obuv a pracovní rukavice. Pracovat budeme za
každého počasí! Zázemí budeme mít ve škole, i když v ní bude normální provoz.

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 ZŠ Rousínov
Brněnští se do Rousínova dostanou: autobusem ze Zvonařky, odjezd 7:34 nebo 8:04, příjezd 7:58 nebo
8:28.
V Rousínově od autobusového nádraží zpět na hlavní ulici Čechyňská, po levé ruce bude Sušilovo náměstí,
půjdete rovně, po Habrovanské ulici asi 500 m. Po levé straně minete parčík a po dalších 200 metrech je ZŠ,
skrytá za vzrostlými jehličnany.
Pokud pojedete autem, parkovací místa jsou na náměstí, z náměstí potom cesta viz výše. Případně lze
parkovat i na odbočce do leva před školou. Volné parkovací místo na parkovišti za sportovní halou je velmi
nejisté.
Zde je odkaz na mapu:
http://mapy.cz/s/35kj
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