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STRÁŽCI ZEMĚ ROZŠIŘUJÍ SVÉ ŘADY  
 
Environmentální vzdělávací organizace Lipka přidala do bohatého seznamu svých výukových aktivit nový 
mezinárodně rozšířený program Strážci Země. Jedná se o unikátní výukový program, který zve 
na tajemnou a dobrodružnou cestu za poznáváním života na naší planetě a vztahů v přírodě kolem nás. Je 
určen pro žáky a učitele, kteří chtějí vzdělávání intenzivně prožít a dojít k cennému poznání, které budou 
chtít předávat dál. 
 
Program Strážci Země (Earthkeepers) vznikl ve Spojených státech amerických v rámci nového pojetí 
environmentální výchovy, tzv. Výchovy o Zemi (Earth Education). Hlavní náplní je navrhovat a vytvářet 
konkrétní vzdělávací programy, které pozitivně ovlivňují lidský pohled na prostředí, ve kterém žijeme, 
a upozornit na témata a přístupy, které by se měly stát nedílnou součástí školních osnov a vzdělávacích 
programů. Do České republiky se program dostal díky implementaci Střediska ekologické výchovy Český ráj 
a nyní ho díky financování Státního fondu životního prostředí České republiky nabízí i Lipka. 
 
Dobrodružná škola v přírodě 
Program je určený pro žáky ve věku od 8 do 11 let (3. – 5. třída) a skládá se obvykle ze čtyřdenního pobytu 
na základně uprostřed přírody a z navazující práce žáků ve škole či doma. 
 
Dobrodružství začíná ve chvíli, kdy do školy přijde mapa a dopis s pozváním pro žáky, aby se stali Strážci 
Země. Pár týdnů na to přijedou žáci do pobytového střediska, kde se zabývají aktivitami programu. Když žáci 
splní jednotlivé úrovně učení, které jim pomůžou stát se Strážci Země, obdrží tajemné klíče. Těmi následně 
odemykají speciální schránky s tajemstvími. 
 
Ve středisku žáci započnou plnění úkolů Strážců Země, převážnou část programu však dokončí po skončení 
pobytu, a to za podpory učitele a distančního vedení pedagogů Lipky. Žáci samostatně hledají cesty, 
jak například doma či ve škole šetřit energii nebo snížit spotřebu vody. 
 
Cíle programu 
Cílem programu není nabídnout žákům teoretické informace o současných environmentálních problémech 
a všech jejich důsledcích, ale pomoci jim vytvořit uvědomělý vztah k přírodě a motivovat je k pozitivní 
environmentální akci. Pozornost se zaměřuje na pochopení základních ekologických konceptů, jako je tok 
energie, koloběh života, propojení vztahů a změn. 
 
Program má zájem prohloubit cítění žáků k planetě prostřednictvím prožitků založených na pozorování, 
objevování a ponořujících aktivitách. Nová porozumění a pocity lze pak využít k vytvoření vlastního závazku 
žít šetrněji k životnímu prostředí, v harmonii se Zemí. Cílem je nezabývat se pouze vlastním životním 
stylem, ale sdílet své poznatky s ostatními. 
 



 

Přílohy: 1x foto (volně k použití) 
 
Kontakty: 
Petra Nejezchlebová, pedagožka Lipky – pracoviště Rozmarýnek, petra.nejezchlebova@lipka.cz 
Eva Segetová, propagátorka, eva.segetova@lipka.cz, 541 220 208 
 
Lipka je školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Patří mezi největší a nejstarší organizace v České 
republice, které se věnují environmentální výchově, vzdělávání a osvětě. Školám a školkám nabízíme 
ekologické výukové programy. Pořádáme přírodovědné kroužky pro děti i řemeslné kurzy pro dospělé. 
Na vysokých školách zajišťujeme výuku předmětů zaměřených na environmentalistiku a didaktiku 
environmentální výchovy. Systematicky vzděláváme pedagogické pracovníky v environmentální výchově. 
www.lipka.cz 
  
 
 


