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pokud vás zajímá, co nového přineslo předjaří Školám pro udržitelný život, čtěte dál náš nejnovější newsletter.
Hlavní aktualita je samozřejmě vyhlášená a rychle se blížící uzávěrka pro podání místních projektů vašich žáků a jejich partnerů
v obci – středa 6. dubna! Už se na projekty z vašich škol a obcí
moc těšíme!!! Podrobné podmínky naleznete zde nebo je získáte od svých krajských koordinátorů (seznam zde), případně od
národního koordinátora. Máme k tomu pro vás i dobrou zprávu,
že se nám podařilo získat další významný zdroj na podporu žákovských projektů – tentokrát z Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce, takže budeme moci
podpořit užitečné záměry ve vašich městech a obcích, které do
uzávěrky předložíte, v mnohem větším rozsahu. Pokračujeme
v přestavbě webu „skolaprozivot.cz“, proto se omlouváme, že na
něm dočasně nefunguje databáze dobré praxe, ale těšíme se,
že vám celý web již brzy představíme v nové podobě. Na dříve
realizované projekty se můžete zatím podívat prostřednictvím
sekce Inspirace.
Pokud byste se chtěli inspirovat, jaká témata udržitelného rozvoje pro své projekty zvolit, můžete nově hledat také v čerstvé publikaci vydané Informačním centrem OSN s názvem „Svět, který
chceme. Cíle udržitelného rozvoje - průvodce pro děti“.
V elektronické podobě ji najdete zde, v tištěné formě si ji můžete
vyžádat u nás.
K představení cílů udržitelného rozvoje dětem vznikl i šestiminutový film „Největší lekce pro svět“, který můžete vy a vaši žáci
díky Informačnímu centru OSN v Praze shlédnout i s českými
titulky zde.

A do třetice se díky OSN mohou vaši žáci zdatní v cizích jazycích zapojit
až do 15. června do mezinárodní soutěže v psaní esejů o udržitelném
rozvoji zde.
Třeba se stanou účastníky slavnostního vyhlášení v Tokiu.
Budete-li chtít někomu stručně a přesvědčivě vysvětlit, čím že se zabýváte v environmentální výchově a co a jak je u dětí důležité rozvíjet,
pak pro vás další užitečnou novou publikací může být „Environmentální výchova - průvodce po cílech a příkladech“ vydaná Ministerstvem
životního prostředí. Opět si ji můžete stáhnout elektronicky zde nebo
vyžádat u nás tištěnou.
A ještě jedna příjemná aktualita pro náš společný program: I díky vašim
projektům se program Škola pro udržitelný život stal za Českou republiku příkladem dobré praxe vzdělávání pro udržitelný rozvoj zveřejněným
v publikaci OSN k vyhodnocení deseti let fungování Evropské strategie
vzdělávání pro udržitelný rozvoj (2005-2015). Publikace „TEN YEARS OF
THE UNECE STRATEGY FOR EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT“ bude prezentována na ministerské konferenci Environment for
Europe v červnu v Batumi a vy se na ni můžete podívat zde.
Přejeme vám pěkné Velikonoce a těšíme se na spolupráci na vašich
projektech nebo na to, že napíšete nám i ostatním školám v síti o vašich nápadech a zkušenostech.
Za tým ŠUŽ
Jiří Kulich, Anna Čtvrtníková, Lucie Tomášková

nabízíme my

aktuálně

školní výlety a programy na dotek

Milí přátelé,

Rádi bychom vám nabídli naše prostory pro pořádání školního výletu.
Sídlíme v areálu DOTEK (Dům obnovy tradic, ekologie a kultury)
ve zrekonstruované budově bývalé barokní fary.

Přijet můžete na libovolně dlouhou dobu, doporučujeme
třídenní pobyty.
Příklad třídenního pobytu (rádi vám pomůžeme sestavit
program dle věku vašich žáků/studentů a dalších přání):

Proč jet na školní výlet právě k nám?
Příjemné prostředí v klidné části Krkonoš
Zdarma nabídka programů, které vám pomohou naplnit
průřezové téma Environmentální výchova
Ubytování (6 pokojů s celkovou kapacitou 27 lůžek,
ke každému pokoji vlastní sociální zařízení)
Stravování (zdravá kuchyně, upřednostňujeme místní
potraviny a biopotraviny)
Součástí areálu je: zahrada, přístřešek s ohništěm,
vnitřní i venkovní klubovna a infocentrum (nabízející
drobné občerstvení a regionální výrobky)

1. den: příjezd na oběd, po obědě – tematická stezka Cesta vody,
večer samoobslužný program „Krkonošská řemesla“
2. den: celodenní výlet na Rýchory, po cestě samoobslužný program „Les“, večer posezení u táboráku
3. den: prohlídka bývalé fary, maršovský quest (hledačka), oběd,
odjezd

Nabídka programů:

V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů kontaktujte
Mgr. Šárku Zákravskou

o Tematické stezky: nabízíme 13 stezek s různou délkou a na různé téma. Ke
každé stezce dostanete mapičku a popis cesty, dále doporučujeme si vzít badatelský list se sadou pomůcek (podrobnosti o jednotlivých stezkách naleznete v
příloze).
o Samoobslužné programy: zapůjčíme vám sadu pomůcek včetně metodického listu tak, abyste si mohli vést program plnohodnotně sami, programy jsou
dovnitř i na ven (podrobnosti naleznete opět v příloze)
o Questy (hledačky)
o Prohlídka bývalé fary s průvodcem

Ceník:
300 Kč ubytování – účastník/noc (na každých dovršených 15 žáků
má 1 učitel ubytování zdarma, platí pouze stravu).
190 Kč plná penze (40 Kč snídaně, 80 Kč oběd, 70 Kč večeře)
Zde si můžete prohlédnout fotografie interiéru i okolí.

E-mail: sarka.zakravska@ekologickavychova.cz
Telefon: 739203205
Těšíme se na vaši návštěvu!
https://www.facebook.com/ekocentrumdotek

Storytelling se navrací k hluboce zakořeněné tradici vyprávění. Vypravěč a
jeho příběh mají společně obrovskou moc cele si získat vaše děti! Seminář
vedou lektoři ze spolku Storytelling, který se snaží prosadit storytelling
jakožto jedinečnou zábavně-vzdělávací metodu, a proto dlouhodobě spolupracuje s kulturními a vzdělávacími institucemi a školami. Přijeďte se přesvědčit, že vypravěčská moc není žádné kouzlo, ale je to dovednost, kterou
je možno trénovat a zdokonalovat se v ní.
Vyprávění je hra, kterou se můžeme naučit. Přihlášky posílejte do 25.3. na
adresu sever-prihlasky@ekologickavychova.cz.
Kdy: 8.4. – 10.4.2016
Kde: dům DOTEK, Horská 175, Horní Maršov

Respektovat a být respektován
V dubnovém víkendu proběhne v domě DOTEK pokračující kurz pro účastníky základního kurzu Respektovat a být respektován. Opět se na vás těší
lektorky Hana Čechová a Dita Žváčková, které se tentokrát zaměří na tři
roviny přístupu: “tady a teď” – reflexe – prevence, následovat bude metoda
komunitního kruhu a dohody a pravidla pro zdravé soužití ve třídě nebo
skupině.
V případě zájmu neváhejte s přihláškou, počet míst je omezen! Přihlášku posílejte na adresu sever-prihlasky@ekologickavychova.cz
Kdy: 23. - 24. 4. 2016
Kde: dům DOTEK, Horská 175, Horní Maršov

lipka
Příběh krkonošské zručnosti aneb co uměl malý

Josífek před sto lety a co umíš ty dnes?

Zveme vás a vaše žáky na prohlídku výstavy s doprovodem průvodkyně, která ji přizpůsobí věku a potřebám žáků. Hravou formou vám
přiblíží tato témata: stará krkonošská řemesla (hlavně dřevařství
a sklářství) a současné regionální výrobky a jejich význam. Důraz
bude kladen na vyzkoušení si různých řemeslných postupů (např.
ruční výroba papíru, másla), pochopení, jaký život žili místní obyvatelé před sto lety (z hlediska jejich obživy) a seznámení se současnými regionálními výrobky, jejich značením a výhodami. Součástí
programu bude i výroba malého dárečku tradičními technologiemi,
který si budou žáci moci odnést domů.
Přihlaste se na sever-prihlasky@ekologickavychova.cz nebo
na telefonu 739 203 205.
Kdy: 23. 3. - 30. 4. 2016
Kde: dům DOTEK, Horská 175, Horní Maršov

nabízejí jiní

nabízíme my

Storytelling

ddm horažďovice

Repetitorium terénní přírodovědy aneb Svět pod lupou

Základy interpretace místního dědictví

Lipka vás zve na akreditovanou letní školu pro pedagogy Repetitorium
terénní přírodovědy. Součástí je opakování a prohlubování terénních biologických znalostí, výměna zkušeností, inspirace pro terénní výuku a
také unikátní příroda Moravského krasu. Nechte se hýčkat a užijte si program, který pro vás připravuje někdo jiný.

Zveme vás na jednodenní seminář Tomáše Růžičky, výkonného
ředitele Nadace Partnerství, zaměřený na identifikaci přírodních,
kulturních a historických zajímavostí a jejich následnou prezentační a marketingovou strategii. Řeč bude o vytváření informačních
panelů a naučných stezek a netradičních formách prezentace.

Cena pro pedagogy (program, ubytování i stravování): 1850 Kč.
Akci finančně podporuje Jihomoravský kraj.
Více informací a elektronické přihlášky
na www.lipka.cz/rychta-kalendar-akci

Seminář je vhodný pro zástupce měst a obcí, neziskové organizace, pracovníky informačních a návštěvnických center, správy
CHKO a národních parků, muzeí, kulturních památek, informačních a prezentačních center firem.

Kdy: 11. – 15. 7. 2016
Kde: LIPKA, pracoviště Rychta, Krásensko 76, Drnovice

Účastnický poplatek činí 750 Kč a zahrnuje také oběd
a coffee break.
Přihlášky posílejte nejpozději do 15. dubna na adresu
jahnova.ddm@gmail.com, kapacita semináře je omezena.
Kdy: 19. 4. 2016
Kde: PROUD – Envicentrum Podbranský mlýn,
Nábřežní 283, Horažďovice

Foto Lipka

inspirace

ZAJÍMAVÉ ODKAZY
Proměny pro školy
Nadace Proměny Karla Komárka
Inspiraci, odborné články a příklady dobré praxe o tom,
jak proměnit školní zahradu nebo hřiště, najdete na
www.promenyproskoly.cz
Ukliďme Česko
Největší dobrovolnická akce v České republice
se uskuteční především v sobotu 16. dubna 2016,
uklízí se však i v jiných termínech.
Podrobné informace naleznete na
http://www.uklidmecesko.cz/
https://www.facebook.com/UklidmeCesko/

Pěstuj prostor
Jak se veřejnému prostoru věnují třeba v Plzni?
Inspirujte se!
http://pestujprostor.plzne.cz/
https://www.facebook.com/pestujprostor/

KONTAKTY
E-mail programu:
suz@ekologickavychova.cz
Koordinátor programu
Škola pro udržitelný život:
Anna Čtvrtníková, SEVER
anna.ctvrtnikova@ekologickavychova.cz
www.skolaprozivot.cz
sever.ekologickavychova.cz
https://www.facebook.com/skolaprozivot

