
 

 
 

    

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

KONFERENCE PRO PEDAGOGY O SVĚTLE JSOU V PLNÉM PROUDU 
Brno, 11. listopadu 2015 
 
Celkem 115 učitelů z mateřských škol se dnes účastní Konference k environmentální výchově, kterou pro ně 
pořádá školské zařízení Lipka. Konference je věnována tématu světla a pedagogové na ní načerpají nejen 
množství informací, ale především inspiraci a praktické tipy, jak toto téma představovat dětem. Mezi 
přednášejícími je propagátorka venkovního učení Juliet Robertson ze Skotska, psycholog Marek Herman či aktéři 
divadla fyziky ÚDiF. Dneškem ale program nekončí – zítra naváže program konference určené pedagogům ze 
základních a středních škol.  
 

Úkolem lektorů během obou konferencí je představit pedagogům světlo z mnoha různých stran. Učitelé 
z mateřských škol, kteří v tuto chvíli již mají teoretickou část konference za sebou, například zhlédli vystoupení 
Úžasného divadla fyziky ÚDiF. „Už malé děti se často ptají, co je to vlastně světlo. Odpovědět není vůbec 
jednoduché“, říká Bára Mikulecká ze souboru ÚDiF, „naše vystoupení učí děti klást si tyto jednoduché otázky 
a učitele odpovídat pomocí snadno proveditelných, ale efektních experimentů.“ 
 

Mezi dalšími vystupujícími se dále objevil Marek Herman, psycholog a autor bestselleru Najděte si svého 
marťana, který poradil, nejen jak zapalovat jiskru ve svých žácích, ale také jak se současně postarat o to, aby 
samotní pedagogové vnitřně nevyhořeli. Až ze Skotska na konferenci přijela významná pedagožka a propagátorka 
venkovního učení Juliet Robertson. „Pokud chcete vést vaši třídu ke kreativitě a chcete, aby se učení stalo zábavou, 
pak s dětmi jděte ven. Nebudete potřebovat drahé pomůcky, komplikované technologie – postačí nějaké to 
oblečení, vaše zaujetí pro výuku a samozřejmě budete potřebovat to hlavní – děti!“ představuje svůj příspěvek 
sama Robertson. 
 

Na programu jsou dnes ještě praktické dílny, kde učitelé získají řadu tipů pro svoji výuku. „Nabízíme učitelů, různé 
náměty, jak pracovat se světlem mezipředmětově – jak na něm postavit školní projekt, badatelské učení či venkovní 
výuku. Překvapivě mnoho možností nabízí toto téma také ve školkách, i když tady dětem světlo spojujeme hlavně 
s jeho hlavním a nejpřirozenějším zdrojem, Sluncem,“ uvádí Mikulicová. 
 

Na dnešní program naváže zítřejší konference určená pedagogům základních a středních škol. Někteří 
přednášející se v programu objeví znova – aktéři Divadla ÚDiF nebo Juliet Robertson. Kromě těchto se dále 
představí Zdeňka Bendová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s příspěvkem o vlivu světla na naše 
biologické hodiny nebo Jan Kondziolka, který bude mluvit o světelném znečištění. Pokud počasí dovolí, učitelé 
zažijí i pozorování Slunce.   
 

Lipka zve učitele na Konference k environmentální výchově již tradičně a každý rok se jich účastní kolem dvou 
stovek. Konference určená pro pedagogy mateřských škol letos probíhá dnes – ve středu 11. listopadu. Konference 
určenou pro pedagogy základních a středních škol s neméně zajímavým programem naváže zítra, 12. listopadu. 
Záštitu nad konferencemi převzali náměstkyně primátora města Brna Klára Liptáková a radní Jihomoravského kraje 
Jiří Janda. 
 

Více informací o konferencích a podrobný program naleznete na www.lipka.cz/konev a www.lipka.cz/konvicka. 
Konference finančně podporuje Jihomoravský kraj.  

 
 
 

http://www.lipka.cz/konev
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Datum konání:   
Konference k environmentální výchově v MŠ (Konvička) – 11. listopadu 2015, 8–16 hodin 
Konference k environmentální výchově (KONEV) – 12. listopadu 2015, 8–16 hodin 
 
 

Místo konání obou konferencí:  
Administrativní a školicí centrum JMK, Cejl 73, Brno 
 

Kontakty:  
Kateřina Vítková, PR manažerka, katerina.vitkova@lipka.cz, 736 473 732 
Hana Mikulicová, organizátorka, hana.mikulicova@lipka.cz, 724 895 749 
Helena Nováčková, organizátorka, helena.novackova@lipka.cz, 730 179 414 

 
 
 
 


