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Během podzimu budeme hledat „7 statečných“ škol, které spo-
lu s námi a dalšími partnery budou v chtít rámci tříletého projektu  
CIVIS vytvářet „společenství praxe“ a dlouhodobě ověřovat, jak 
lze ve výuce prostřednictvím místně zakotveného učení  rozvíjet 
občanské a sociální kompetence.  Kdo tedy máte chuť do dlouho-
dobé práce s místně zakotveným učením ve výuce, ozvěte se nám.

A konečně nezapomeňte, že podzim je sezónou krajských konfe-
rencí ekologické výchovy, které pořádají v téměř všech krajích ČR 
střediska ekologické výchovy sdružená v SSEV Pavučina, a někte-
rou z nich navštivte. Na ty pořádané přímo SEVERem  - KAPRADÍ 
- se můžete vypravit již 7. 10. do Horního Maršova (téma „Pří-
roda pod okny“)  a 11. 11. do Litoměřic, další naleznete včetně 
kontaktů na pořadatele na odkazu zde. 

Těšit se můžete (jste-li v síti M.R.K.E.V. nebo jste-li předplatiteli) i 
na dvě nová čísla časopisu pro ekogramotnost Bedrník (mimo-
řádné věnované pobytovým výukovým programům – „Ekopobyt“ 
a poslední letošní předvánoční s tématem „Reklama“, více viz 
www.e-bedrnik.cz).

Přejeme vám pěkný a pestrý podzim a těšíme se na zprávy od vás.

Za tým ŠUŽ
Karin Kvasničková, Jiří Kulich, Lucie Tomášková

Milí přátelé,

Opět vám přinášíme hrst novinek v rámci sítě Škol pro udržitelný ži-
vot. Podzim a školní rok zahajujeme tentokrát zostra - velkou konfe-
rencí  Učíme se péčí o místo – tvoříme svět, který chceme, 
kterou pořádáme ve spolupráci s Informačním centrem OSN a MŽP 
v pátek 23. září v Praze. Na konferenci představí školy výsledky 
práce dětí zástupcům Úřadu vlády, MŽP, MŠMT a dalších institucí, 
ale konferencí chceme také připomenout první výročí přijetí Cílů 
udržitelného rozvoje OSN  (stalo se tak vloni 25. září). Při příležitosti 
tohoto výročí se můžete těšit i na nové pexeso představující cíle dě-
tem, které jsme pomáhali vytvořit Informačnímu centru OSN, a kte-
ré doplní sadu materiálů IC OSN pro vzdělávání o „SDGs“ - publikaci 
„Svět, který chceme. Cíle udržitelného rozvoje - průvodce pro děti“ 
a video „Největší lekce pro svět“.

Hned po konferenci pokračuje dění v síti ŠUŽ dvěma semináři 
zejména pro nové zájemce o program Škola pro udržitel-
ný život, a to v Jihlavě 27. 9. a Praze 30. 9., V červnu dokončili 
své nové projekty žáci ze 7 škol od Kravska na jižní Moravě po Klášte-
rec nad Ohří v severozápadních Čechách a o jejich zkušenostech se 
můžete nyní dozvědět z nové Příručky dobré praxe, která vznikla 
přes prázdniny a  naleznete ji ke stažení zde. Tato série projektů 
byla zaměřena zejména na zapojení dětí z 1. stupňů ZŠ a na zapojení 
jejich rodičů. 

Řada dalších škol dokončí své projekty v září a další během podzimu. 
Těšíme se na vaše pozvánky na slavnostní otvírání i získané zkuše-
nosti!

http://sever.ekologickavychova.cz/konference-ucime-se-peci-o-misto-tvorime-svet-ktery-chceme/
http://sever.ekologickavychova.cz/seminare-ucime-se-peci-o-misto-jiz-v-zari/
http://www.skolaprozivot.cz/Ke-stazeni.html
http://sever.ekologickavychova.cz/kapradi-2016-se-podiva-na-prirodu-pod-skolnimi-okny/
http://www.e-bedrnik.cz/%3Fidm%3D40
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„Učíme se péčí o místo – tvoříme svět, který chceme!“

celostátní konference o vzdělávání a cílech udržitelného rozvoje osN.
Určeno učitelům a dalším vzdělavatelům, představitelům a pracovníkům 
veřejné správy i všem dalším zájemcům o oblast vzdělávání. 
Podrobné informace a přihláška zde.

kdy: pátek 23. 9. 2016
kde: praha ministerstvo životního prostředí, místnost č. 959 vršovická 65 

semiNáře „Učíme se péčí o místo“

Na semináři se dozvíte, co je místně zakotvené učení a program 
Škola proudržitelný život (ŠUŽ), jaké jsou jeho přínosy pro učitele, 
žáky, ale i pro obec, a jak se do něj zapojit.

Pro koho je seminář určen: pedagogům základních a středních škol, 
vítáni jsou také zástupci obcí, kteří by se chtěli dozvědět více o 
možnosti zapojení jejich škol/y do programu. Vhodné např. pro obce 
realizující místní Agendu 21.

termín 1. semináře: 27. 9. 2016, od 10 do 16 hodin 
místo konání: Magistrát města Jihlavy Věžní 1 (Brána Matky Boží), 
   586 01 Jihlava

termín 2. semináře: 30. 9. 2016, od 10 do 16 hodin
místo konání: Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1

Podrobnosti k oběma seminářům a přihlášky naleznete zde. 

http://www.skolaprozivot.cz/aktualita-1213/Konference-Ucime-se-peci-o-misto-tvorime-svet-ktery-chceme.html
http://www.skolaprozivot.cz/Seminare-pro-pedagogy.html
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Prevence stresu, vyhoření a cesta ke zvýšení psychické odolnosti pe-
dagoga

Učitel by měl být vyrovnanou osobností a přirozenou autoritou. Uči-
telství je však velice náročné a vysoce stresující povolání, ve kterém je 
třeba dbát na pravidelnou duševní hygienu. Metoda mindfulness, kte-
rá účinně snižuje stres, je prevencí vyhoření a zvyšuje psychickou odol-
nost, je ideální pomůckou pro osobnostní i profesní rozvoj pedagoga, 
ale i práci se všímavostí a koncentrací žáků. Mindfulness - všímavost je 
umění žít plně v přítomnosti. 

Zájemci, hlaste se na adresu: sever-prihlasky@ekologickavychova.cz
Uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2016

Lektorka: Mgr. Katarzyna Korda Jedzoková
kdy: 22. – 23. 10. 2016
kde: dům DOTEK, Horská 175, Horní Maršov

kapraDí 2016 - kráLovéhraDecký kraJ

Téma: „Příroda pod okny“
 
Srdečně Vás zveme na letošní KAPRADÍ, které bude letos nově 
ve dvoudenním formátu a které se ponese v duchu školních za-
hrad. Proběhnou zajímavé besedy, praktické dílny a nově také 
exkurze. Neváhejte a přihlašte se včas!
Podrobné informace a přihlášku naleznete zde.

kdy: 7. - 8. 10. 2016
kde: dům DOTEK, Horská 175, Horní Maršov

kapraDí 2016 - ústecký kraJ

Slavnostní 15. setkání škol a institucí Ústeckého kraje rozvíjejí-
cích ekologickou výchovu se bude díky finanční podpoře Města 
Litoměřice v ZŠ Na Valech. Na výběr bude z mnoha zajímavých 
dílen k aktuálním environemntálním tématům. 

Podrobné informace a přihlášku naleznete zde.  

kdy: 11. listopadu 2016
kde: ZŠ Na valech, Litoměřice

http://sever.ekologickavychova.cz/kapradi-2016-se-podiva-na-prirodu-pod-skolnimi-okny/
http://sever.ekologickavychova.cz/


Zažít Krkonoše 
jinak

Podzimní a zimní 
pobyty pro školní třídy
(ZŠ, SŠ, případně MŠ) 
a skupiny dětí a mládeže 

ubytování pro školy a skupinyv Horním Maršově

Podzim : 
od 14. listopadu do 22. prosince 2016

Cena pro 1 osobu:  130 Kč za noc, plná penze 190 Kč, 
celodenní program 120 Kč

Bonus: pobyt s programem našich lektorů vám pomůže 
naplnit průřezové téma Environmentální výchova   
+  v tomto období bude navíc zařazen speciální blok 
Advent a Vánoce na horách (tradice a rukodělné 
výroby)

Zima : 
únor a březen 2017

Cena pro 1 osobu: 180 Kč za noc, 190 Kč plná 
penze, celodenní program 120 Kč

1) pobyt bez programu – např. pro váš lyžařský  
      výcvik či jiné zimní aktivity 
2) pobyt s částečným programem 
3) pobyt s celodenním programem 
Bonus: pobyt s programem našich lektorů vám 
pomůže naplnit průřezové téma Environmentál-
ní výchova   +  v tomto období bude navíc zařazen 
speciální blok Zimní radovánky v přírodě 

ZVÝHODNĚNÁ CENA!

Podrobnosti o obsahu programu zde.
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Učíme se v příroDě

Krajinářsko - metodický workshop
Workshop je určen zejména pro pedagogy, kteří hleda-
jí inspiraci a metody, které se hodí pro výuku v přírodě. 
Cílem první části semináře je získání souvislostí krajinné 
ekologie a hraničních oborů, které mohou utvářet po-
hled na krajinu, kůži naší planety. Druhá část se zaměří 
na badatelsky orientované aktivity v přírodě. Sada terén-
ních karet – pracovních listů v ceně. 

Datum konání: 26. 9. 2016, 9.00 – 15.00 hod
místo konání: DIVIZNA, Liberec 
Lektor: Mgr. Bc. Tereza Hejtmánková, SEVER Litoměřice

eNviroNmeNtáLNí  výchova  - Nové cestY 

Třídenní program je připraven hlavně pro pedagogy I. a 
II. st. ZŠ a nižších gymnázií, studenty pedagogiky, ale i pro 
členy neziskových organizací, pracovníky veřejné správy 
a zájemce z řad široké veřejnosti. Během pracovních se-
tkání a prezentací vzdělávacích programů pro žáky a stu-
denty účastníci načerpají inspiraci pro práci v ekologické 
výchově a dostanou prostor pro sdílení zkušeností mezi 
jednotlivými organizacemi. 

Datum konání: ČT – SO,  6. - 8. 10. 2016      
místo konání: Camp Sedmihorky u Turnova

Podrobninforamce o akcích naleznete v průběhu září na 
www.zooliberec.cz/divizna.
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http://sever.ekologickavychova.cz/vyukove-programy/pobytove-vyukove-programy/
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VEDENÍ DISKUSE A FACILITACE

„Cítíme se pohodlně mezi těmi, kteří s námi 
souhlasí, ale rosteme mezi těmi, kteří s námi 
nesouhlasí.“

Zveme vás na dvoudenní interaktivní výcviko-
vý seminář, který posílí vaše schopnosti vede-
ní diskuse a facilitace. Procvičíte si potřebné 
dovednosti pro vedení diskuse, najdete svoje 
způsoby řešení náročné aktuální situace, zís-
káte a posílíte facilitační návyky. Získané do-
vednosti posílí i vaši pedagogickou praxi.

Datum konání: 20. 10. - 21.10. 2016, 
    9.00 – 16.30 hod                            
místo konání: SEV DIVIZNA Liberec
Lektorka: PaedDr. Olga Medlíková, Praha

Podrobné inforamce o akcích naleznete v prů-
běhu září na www.zooliberec.cz/divizna.
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kamaráDi vZDěLáNí - UkoNčeNé proJektY

ZŠ a mŠ BorotíN

Název projektu: úprava okolí budovy 
Základní školy v Borotíně
Webové stránky: www.zsborotin.cz

Projekt spojuje řešení hned několika pro-
blémů, které se týkají okolí školy, školního 
hřiště a dvorku. Vychází zejména z požadav-
ků žáků školy, pedagogů a dalších zaměst-
nanců školy, rodičů žáků a dalších obyvatel 
i návštěvníků obce. Navazuje na strategický 
plán školy obce i mikroregionu Společenství 
obcí Čertovo břemeno. Součástí projektu je 
úprava prostranství v okolí budovy Základní 
školy v Borotíně a na školním hřišti, zvýšení 
atraktivity prostranství v okolí budovy ško-
ly nejen pro žáky, ale také pro občany obce, 
zvýšení využití venkovní učebny a školního 
hřiště nejen žáky školy, ale i veřejností, ze-
jména v odpoledních hodinách a v době 
školního volna. 

Dále projekt řeší podporu drobného pěs-
titelství a správného nakládání s bioodpa-
dem. V neposlední řadě pak projekt reaguje 
na požadavek starších žáků školy na zajištění 
kol, na kterých do školy dojíždí.

ZŠ a mŠ kravsko

Název projektu: setkávání pod dubem
Webové stránky: www.zskravsko.cz

Tento projekt navazuje na předchozí aktivi-
tu žáků naší školy, kteří v roce 2013 navrhli 
Dub u Kocandy do ankety Strom roku. Do 
hlasování se jim podařilo zapojit velkou část 
obyvatel Kravska i okolních obcí a strom tak 
získal krásné 5. místo. Cílem projektu bylo 
přispět ke znovuobjevení a zatraktivění to-
hoto místa tím, že zde vybudujeme nový 
prostor k posezení. Postavili jsme sem za-
střešenou lavičku se stolem, stůl s vyřezáva-
nou sovou a sedátky ve tvaru hříbků, lavici, 
informační tabuli, stojan na kola a dendro-
fon. V obci jsme umístili směrové šipky. K 
další propagaci tohoto místa jsme využili ge-
okešink a založili zde novou keš.
Do projektu se zapojili všichni žáci naší školy. 

ZŠ a mŠ kocBeře

Název projektu: kocbeřské mravenčení
Webové stránky: www.kocbere.cz/skola
 

Cílem projektu bylo:
1. Zpopularizovat zdejší přírodní zajímavost 
– velké kolonie mravenců s více než metro-
vými mraveništi a upozornit na jejich ochra-
nu – zabývat se se žáky touto tematikou ve 
vešech předmětech
2. Umístit lavičku s touto tematikou na au-
tobusové zastávce nedaleko školy při cestě 
k mraveništím
3. Obohatit tímto prvkem plánovanou „revi-
talizaci“ naučné stezky z roku 2006
4. Zabavit nudící se děti na autobusových 
zastávkách
5. Vytvořit případné další herní prvky s tou-
to tematikou
 
Ve čtyřech  prázdných „reklamních plo-
chách“ autobusových zastávek jsou příběhy, 
které děti vymýšlely a výtvarně ztvárnily. 
V druhé části plochy jsou žáky vyhledané 
odborné informace o životě mravenců. Na 
zastávce je umístěna vyřezávaná „mravenčí 
lavička“ a terén je upraven oblázky. Na zadní 
stěně zastávky jsou mravenčí bludiště a po-
čítadlo, aby se čekající děti zabavily. Na plác-
ku u hřbitova je mravenčí průlezka – dřevo 
darovala jedna rodina, další otec a dědeček 
vyřezali.
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ZŠ a mŠ kLáŠterec NaD ohří

Název projektu: ke škole bezpečněji
Webové stránky: www.zskratka.cz

Cílem projektu bylo  vyznačení a upozorně-
ní na místa v bezprostřední blízkosti školy, 
která sami žáci vnímají jako nebezpečná. 
Celkově zlepšit bezpečnost pro žáky (ale i 
ostatní kolemjdoucí) během cesty do i ze 
školy. samotná vize projektu vzešla od žá-
kůnavštěvující Ekokroužek, kdy na jednom 
z nich mapovali,jak vnímají místa v bezpro-
středním okolí své školy. Vzhledem k tomu, 
že několik z nich označili jako nebezpečná, 
napadlo je, že by se s tím dalo něco dělat.  
Byla uspořádána výstava dopravních opat-
ření a byly vytvořeny krátké spoty pro regi-
onální TV, ve kterých hrají sami žáci, a které 
rovněž upozorňují na problematická místa. 
Žáci Ekokroužku dále připravili besedu s 
občany, spolužáky, zástupci školy a města, 
na které svůj projekt prezentovali. Umísti-
li základní informace o projektuna webové 
stránky školy. Na závěr proběhla beseda, 
které se účastnili zástupci školy, někteří za-
stupitelé, místostarosta, radní pro školství a 
tělovýchovu,rodiče a spolužáci.
Žáci představili svůj projekt, přítomné s jeho 
cílem. Proběhla diskuse, ve které pan mís-
tostarosta Suchý dětem osvětlil jak situace 
vypadá, co město už podniká v této lokalitě 
pro zvýšení bezpečnosti. Jak mají postupo-
vat, pokud chtějí provádět nějaké změny a 
ocenil jejich aktivní přístup. 

ZŠ a mŠ viŠŇová

Název projektu: Žijeme ve školní zahradě
Webové stránky: www.zsvisnova.cz

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření zázemí pro 
žáky školy a otevření zahrady školy veřejnosti. Bě-
hem projektu došlo k vybudování hrací zóny pro děti 
(herní prvky), odpočinkové zóny (ohniště, přírodní 
dřevěné posezení, výsadba zeleně) a opravě venkov-
ní pergoly.

Žáci se aktivně zapojili do všech částí projektu od 
počátečního plánování a výběru projektu až po jeho 
realizaci. V rámci projektových dnů pracovali na vy-
tvoření pravidel školní zahrady, tvořili pozvánky na 
pracovní odpoledne a příspěvky do místního tisku a 
rozhlasu. Vyráběli výtvarné dekorace, truhlíky na vý-
sadbu okrasných rostlin, vysadili živý plot a spolu s 
rodiči se řada z nich zúčastnila i pracovních odpoled-
ní. Žáci se učili spolupracovat ve věkově různorodých 
skupinách, vzájemně respektovat své názory a pomá-
hat si.

Rodiče a další partneři (zastupitelé, zástupci hasičů, 
sportovců) se podíleli na plánování a na úpravách 
školní zahrady v rámci pracovních odpolední. Vý-
znamným partnerem se pro školu stala místní závod 
Juta ve Višňové (sponzorství).

Další informace k realizacím nejen letošních projek-
tů najdete na www.solaprozivot.cz, na www.sever.
ekologickavychova.cz a na www.facebook.com/sko-
laprozivot.cz.

ZŠ a mŠ třeBeNice

Název projektu: Školní zahrada jako místo pro 
poznávání, setkávání, hru i odpočinek
Webové stránky: www.zstrebenice.cz

Mezi školními budovami se nacházel zanedba-
ný a nevyužitý prostor, ze kterého se nám po-
dařilo vytvořit místo pro realizaci venkovních 
školních i mimoškolních aktivit. Cílem projektu 
bylo vytvořit zahradu, která bude místem, kde 
lze pozorovat přírodní děje, experimentovat, 
získávat dovednosti, setkávat se zde v rámci 
zájmových útvarů nebo při činnosti místních 
spolků, ale také odpočívat. Nezanedbatelným 
přínosem je rozšíření potravní nabídky užiteč-
nému hmyzu a také zlepšení estetické hodnoty 
místa.

ZŠ a mŠ LUkavice

Název projektu: archimédův šroub na kouzel-
né zahradě
Webové stránky: www.zsamslukavice.estran-
ky.cz

Projekt byl zaměřen na čas a jistě se stane 
inspirací pro další zajímavé aktivity na škole. 
Došlo k obohacení školní zahrady o netradiční 
výukové i relaxační prvky (přesýpací hodiny do 
altánu, Archimédův šroub s jezírkem, úprava 
ohniště a jeho okolí, vybudování miniles, brou-
koviště, inf. tabule 3).
Do projektu byli zapojeni žáci školy, rodiče, 
obecní úřad, odborný konzultant (zahradník) . 
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a mikroprojekty:
         

Podpořeným školám gratulujeme!
 
Současně připomínáme, že nyní je vhodná chvíle udělat revize vašich vizí a plánů rozvoje obce/místa, které jsou platné na tři roky a 
zajišťují Vám členství v síti škol ŠUŽ. Zároveň vám nabízíme pomoc při případných setkáních/komunitních plánováních (facilitace od 
odborného lektora Martina Nawratha). Nabídku mohou využít i školy, které se do programu zapojily v letošním roce. Nabídka platí do 
konce roku 2016.

výsLeDkY výBěrového říZeNí Ze srpNa

projekty:

o   eko Gymnázium Brno o.p.s - Nordic Walking – 35 000 kč
o   Bezpečnostně právní akademie Brno, s. r. o. - Zlepšování kognitivních 
funkcí seniorů – 25 000 kč
o   střední škola chovu koní a jezdectví kladruby nad Labem - atrium školy – 
místo pro vzdělávání, setkávání a volnočasové aktivity – 58 000 kč
o   Základní škola, chrudim, Dr. peška 768 - Školní zahrada jako učebna pro 
školu a veřejnost pod širým nebem – 58 000 kč
o   Základní škola a mateřská škola kocbeře, okres trutnov - podél staré hra-
nice do sousední vesnice – 58 000 kč
o   ZŠ Zbyslavice - stezka pro nejmenší – 58 500 kč
o   ZŠ a mŠ václava vaňka Bezno - Učebna v přírodě – 58 000 kč
o   ZŠ hranice, okres cheb – oáza klidu ve městě - 38 874 kč
o   ZŠ Želiv - co zahrada nabízí – 51 000 kč

mikroprojekty:

o   ZŠ tasov - otevřená   škola – 10 000 kč
o   Biskupské gymnázium, Základní škola a mateřská škola 
Bohosudov – mnoho kultur – jedna ekologie – 10 000 kč
o   ZŠ a mŠ Dřísy – rákosníčkův rybníček – 10 000 kč
o   ZŠ kyjovice – ptčí stezka – 10 000 kč
o   ZŠ Zbyslavice - Naučná stezka stromů – 10 000 kč
o   Základní škola, chrudim, Dr. peška 768 - kouzelné bylinky, 
naučná bylinková zahrádka – 10 000 kč
o   eko Gymnázium Brno o.p.s – eko točna – 5 000 kč
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koNtaktY

e-mail programu:
suz@ekologickavychova.cz

koordinátorka programu 
Škola pro udržitelný život:
Karin Kvasničková, SEVER 
karin.kvasnickova@ekologickavychova.cz   

www.skolaprozivot.cz
sever.ekologickavychova.cz 
https://www.facebook.com/skolaprozivot 

ZaJímavé oDkaZY

Zelené oázy

Máte pocit, že je vám příroda čím dál tím vzdálenější? 
Že jste čím dál více pohlcováni pracovním ruchem svého 
města či obce? Že nemáte možnost si v klidu užít stro-
mů, vody, prostě kousku přírody? Právě to nyní můžete 
změnit! I za vámi totiž míří Zelené oázy – grantový pro-
gram Nadace Partnerství a společnosti MOL. Revitaliza-
ce školního parku, obnova naučné stezky nebo ovocné-
ho sadu, vytvoření bylinkové zahrádky – to je jen několik 
příkladů zelených oáz, které mohou díky vám vzniknout.

Pomozte vrátit přírodu do měst a obcí. Vytvářejte s 
námi zelené oázy!

výzva | 30. srpna – 31. října 2016
výsledky | 16. února 2017 
příjemce | obce, spolky, školy atd. 
výše grantu | 25.000 – 140.000 kč

Podrobné informace o grantové výzvě naleznete zde.

cestami proměn

Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svě-
dectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel 
v naší krajině. Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady 
donorů se chátrající stavby mění v důstojné objekty s 
užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář, 
sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda 
se nadechuje k novému životu. Na webu naleznete také 
mapu proměn v celé ČR.

Více informací zde.

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Zelene-oazy
http://www.cestamipromen.cz/

