pobytový výukový program

TÝDEN PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT

Žáci se seznámí se vztahem člověka a životního prostředí v širším slova smyslu. Zaměříme se
na šetrné zacházení s přírodními zdroji, ekologické stavitelství a další aspekty udržitelnosti v praktickém životě. Vrcholem týdne je mezipředmětově orientovaný projekt „Ekodům“. Program vyučujeme
od listopadu do března.
Během týdne vás kromě projektové výuky čeká:
 průzkum stavu životního prostředí České republiky,
 terénní exkurze do vybrané lokality, zaměřená na krajinu a vliv člověka na ni,
 řemeslná Zero Waste tvoření a náměty na snížení množství odpadů,
 strategická hra Fishbanks či jiná simulační hra dle vaší volby,
 témata jako energeticky úsporná opatření, hospodaření s vodou, přírodní zdroje a další.
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, pracoviště Rychta, Krásensko 76, 683 04 Drnovice
kontakty: 517 385 429, 736 473 684, rychta@lipka.cz, www.lipka.cz/rychta

TÝDEN PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT
Zahájení programu a čas ubytování plně přizpůsobíme vašemu příjezdu. Program nabízíme v základní pětidenní
variantě. Jiná délka pobytu jsou možná po domluvě.

pondělí

PĚTIDENNÍ VARIANTA
ubytování, seznámení
dopoledne
dotekem k poznání (bourání bariér a předsudků při kontaktu s terarijními živočichy)
průzkum Krásenska (malý průzkum obce, práce ve skupinkách)
odpoledne ekologie do kapsy (seznámení s provozem budovy Rychty pomocí skupinového auditu a herní
aktivity)

úterý

večer

řemesla (Zero Waste tvoření)

dopoledne

Jak jsme na tom? (stav životního prostředí České republiky a jeho vývoj v posledních letech)

odpoledne

Fishbanks (strategická hra zaměřená na rybolov jako ukázku obnovitelného, ale vyčerpatelného
přírodního zdroje)

středa

dopoledne
odpoledne

čtvrtek

dopoledne

putování k propadání (terénní exkurze do Rudice, případně do jiné blízké lokality dle domluvy)
hry na spolupráci (spolupráce v menších i větších skupinách, tmelení kolektivu)
školení expertů (vysvětlení základních principů nízkoenergetických domů, jejichž provoz
je šetrnější k životnímu prostředí)
stavební průzkum Krásenska (výběr vhodné lokality pro umístění plánované stavby, průzkum
příkladů dobré i špatné stavební praxe)

pátek

odpoledne

práce na projektech (práce na návrhu domu, práce ve skupinách)

dopoledne

konference (představení výsledků práce na projektech, zakončení pobytu)

