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Milé kolegyně, milí kolegové,

uběhlo několik měsíců a máme tu další číslo našeho pravidelného 
newsletteru. A co že toto číslo vlastně obsahuje? Tradiční nabídku 
ze SEVERu, kde naleznete informace o možnosti podpory v novém 
projektu s názvem „Mládež pro udržitelný život“, zaměřeném na 
vaši práci v rámci programu Škola pro udržitelný život, a zajímavou 
nabídku pro koordinátory EVVO na doškolovací kurz k vzdělávání 
pro udržitelný rozvoj, semináře čtenářské gramotnosti a MIND-
FULNESS. POZOR! Některé nabídky mají již velmi brzké – červen-
cové uzávěrky! 

Z nabídky dalších organizací jistě stojí za zmínku Repetitorium te-
rénní přírodovědy z Lipky, Letní školáKUS centra Veronica Hostětín, 
Letní škola JOB 2017, stálá nabídka školních fór Národní sítě zdra-
vých měst a další zajímavé kurzy.

Do okénka „Inspirace“ jsme tentokrát vybrali několik užitečných pu-
blikací, např. Příručku výsadby ovocných dřevin, publikace Výroba 
bot v Evropě a Krajina nápadů. Přímo ve výuce můžete využít Uh-
líkovou kalkulačku, a to hned ve dvou verzích, a informace o Stavu 
vědeckého poznání o klimatické změně a role Česka. Jako „favorita“ 
tohoto čísla tentokrát neváháme označit záznam přednášky skvělé-
ho Petra Daniše s názvem Proč děti potřebují přírodu?.

Doufáme, že před prázdninami to pro vás bude inspirativní čtení a 
rádi využijete některé z nabídek.

Takže příjemné čtení a krásné zasloužené prázdniny.

Za tým ŠUŽ 
Karin Kvasničková a Jiří Kulich

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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NabíDka V RáMcI PROgRaMU 
ŠkOLa PRO UDRžItELNý žIVOt

V případě, že SEVER nemá finanční prostředky na podporu realiza-
cí školních projektů, nezapomínejte, že vám zdarma poskytneme 
ještě další služby a podporu. Jedná se hlavně o:

- Metodickou a konzultační podporu při realizacích aktivit spoje-
ných s naplňováním místní Agendy 21 a Cílů udržitelného rozvoje 
2015-2030;
- Metodickou a konzultační podporu při vzdělávání metodou míst-
ně zakotveného učení (MZU);
- Realizaci výukového programu „Naše obec“, zaměřeného na po-
znávání a mapování obce a diskusi a návrhy řešení problémů a po-
třeb obce (realizujeme v omezené kapacitě, program je zdarma, 
škola platí pouze náklady na cestovné);
- Zveřejňování aktivit školy, nápadů a námětů atd. spojených s ŠUŽ 
a MZU na webu a facebooku ŠUŽ a v newsletteru;
- Metodickou a konzultační pomoc při shánění finanční podpory 
pro vaše ŠUŽ aktivity.

NABÍZÍME MY:
Seminář MINDFULNESS (příloha)
NABÍZEJÍ JINÍ:
Jarní škola zdravých měst (příloha)
Repetitorium terénní přírodovědy (foto k článku viz příloha)
Lipka, pracovištěm Rychta vás zve na tradiční akci.
Oživení přírodovědných znalostí, inspirace pro terénní výuku, setkání s kolegy ze škol i aktivní
odpočinek, to je pětidenní letní škola pro pedagogy! Letošní proběhne v termínu 17. – 21. července
a bude kromě tradičních biologických a geografických disciplín zaměřena na téma lesa a lesních
ekosystémů. Více informací najdete www.lipka.cz/rychta-vzdelavani-pedagogu.
ŠKOLNÍ PROJEKTY:
V září a prosinci 2016 byly dokončeny další školní projekty a mikroprojekty. Jednalo se o aktivity
financované z dvou různých zdrojů (projektů):
- Prvním z nich byl projekt s názvem „Mutare Mundi - mladí, obce a místní Agenda 21“. Díky
tomu projektu jsme podpořili 8 projektů a 6 mikroprojektů
o Projekty:
 ZŠ a MŠ Kocbeře - Kocbeřské mravenčení;
 Hořické gymnázium - Výstavbu venkovní učebny a úpravu dvora;
 ZŠ Zbyslavice - Stezka 21. století;
 ZŠ a MŠ V. Vaňka, Bezno - Zahradní jezírko;
 ZŠ a MŠ Liběšice –Zahrad a pro ptactvo, ptactvo pro zahradu;
 Základní škola speciální a Prakticka škola v Litvínově - Revitalizace zahrady –
bylinková spirála;
 Biskupské gymnázium a ZŠ a MŠ Bohosudov - Enviropohádky;
 ZŠ Hranice - Harmonické soužití.
o Mikroprojekty:
 EKO gymnázium Brno - EKO točna – dokončení realizace projektu;
 ZŠ Zbyslavice - Naučná stezka stromů;
 ZŠ Kyjovice - Ptačí stezka;

SEMINář MINDFULNESS 

Pedagogům a dalším zájemcům nabízíme akreditovaný kurz v rámci 
DVPP „Mindfulness – metoda, která je prevencí stresu, vyhoření a 
vede ke zvýšení psychické odolnosti pedagoga“.

Předškolní pedagogové jej mohou zařadit do „šablony“ I/2.2 „Osob-
nostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ“ z výzev OP VVV 
02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vyka-
zování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro méně rozvinuté regiony) 
a výzvy 02-16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro hl. m. Praha).

Kurz v rozsahu 24 vyučovacích hodin je složen z teoretické a praktic-
ké (zážitkové) části:

Osobnostní rozvoj:
- sebepoznání, sebereflexe (znalost slabých a silných stránek)
- prevence syndromu vyhoření
Sociální rozvoj:
- komunikační dovednosti
- řešení problémů

Kurz se koná v atraktivním prostředí východních Krkonoš s komplet-
ním zajištěním ubytování a stravování v historických interiérech ba-
rokní budovy, případně v jiném dohodnutém místě. Možno objed-
nat i pro skupiny pedagogů.

Místo konání: DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury, 
Horní Maršov, Krkonoše (www.dotek.eu).

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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cena pro 1 účastníka:
Kurz I. – dvoudenní (1 noc) : 4970 Kč (4320,- program, 300,- nocleh
350,- stravování (oběd, večeře, snídaně, oběd, 2 x coffeebreak) 
Kurz II. – třídenní (2 noci): 7080 Kč, 5760,- program, 600,- nocleh, 720,- stra-
vování (oběd, večeře, snídaně, oběd, večeře, snídaně, oběd, 4x coffeebreak)

Obsah kurzu
Kurz na konkrétních příkladech formou praktického tréninku představí tech-
niky kritického a kauzálního myšlení, identifikuje důležité a relevantní infor-
mace, posoudí důvěryhodnost jejich zdroje a obsahu.
a. Čtenářská gramotnost - teoretická část 
I. Úvod: konstruktivistické myšlení, vymezení pojmu čtenářská gramotnost, 
návaznost na světové výzkumy, souvislost s RVP ZV. Jak souvisí čtenářská gra-
motnost s průřezovými tématy a jednotlivými předměty.
II. Čtenářské strategie: co jsou čtenářské strategie, seznámení se současnou 
praxí (s jakými čtenářskými strategiemi se můžeme setkat). Bližší seznámení s 
vybranými čtenářskými strategiemi: Hledání souvislostí, Kladení otázek k tex-
tu, Vytváření vizuálních a jiných smyslových představ, Usuzování, Identifikace 
nejdůležitějších myšlenek a témat textu - syntéza, Sledování porozumění (a 
zjednání nápravy), Strategie v Kritickém myšlení.
III. Výuka čtenářských strategií: jak učit čtenářské strategie a v jakém pořadí 
– doporučení pro jednotlivé cílové skupiny (žáci 1.st. ZŠ, žáci 2.st. ZŠ). Sezná-
mení s Metodou přímého vysvětlování a s Transakční výukou. Seznámení s 
konkrétním postupem při aplikaci metody Postupné předávání odpovědnos-
ti. Realizace při práci s konkrétním textem.
b. Čtenářská gramotnost – praktická část
Konkrétní příklady dosahování cílů a výstupů na úrovni definice čtenářské 
gramotnosti, na úrovni jednotlivých vzdělávacích oborů, na úrovni klíčových 
kompetencí. Konkrétní příklady metod a postupů. Práce s různým typem tex-
tů, zaměřených na vybraná témata s využitím metod Kritického myšlení např.:
Pětilístek, myšlenková mapa, skládankové učení, I.N.S.E.R.T., tabulka 
I.N.S.E.R.T., T-graf, Kostka, čtení s předvídáním, řízené čtení, učíme se navzá-
jem, životabáseň, pětiminutové pojednání.

SEMINářE ČtENářSké gRaMOtNOStI DO ŠabLON

Pedagogům nabízíme akreditované kurzy v rámci DVPP na téma „Čte-
nářská gramotnost“ v atraktivním prostředí východních Krkonoš s kom-
pletním zajištěním ubytování a stravování v historických interiérech 
barokní budovy, případně v jiném dohodnutém místě. Kurzy jsou zamě-
řeny na rozvoj a využívání čtenářské gramotnosti v rámci různých před-
mětů a průřezových témat a jsou vhodné pro učitele různých aprobací.
Kurzy nabízíme v rozsahu 16, 24 a 32 hodin. Je možné je zařadit do 
„šablon“ II/2.1 a II/2.2 „Osobnostně sociální a profesní rozvoj peda-
gogů ZŠ“ z výzev OP VVV 02_16_022 Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro méně 
rozvinuté regiony) a výzva 02-16_023 Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro hl. m. 
Praha).
Místo konání: DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury, Horní 
Maršov, Krkonoše (www.dotek.eu), případně v jiném dohodnutém mís-
tě.
Vypsané termíny v r. 2017:
kurz I. (24 hodin): 7. - 8. 11.         kurz II. (32 hodin): 21. - 23.11.
Uzávěrka přihlášek na oba termíny 15. 10. 2017, v případě naplnění 
kapacity bude přednost dána dříve přihlášeným zájemcům.
Máte-li zájem o kurzy v letech 2018 a 2019, prosím, zaregistrujte se 
jako zájemce, termíny budou upřesněny. Možno objednat v dalších ter-
mínech a zvoleném rozsahu (16, 24 nebo 32 hodin) i pro skupiny peda-
gogů.
Pořadatel a odborný garant: Středisko ekologické výchovy SEVER, 
Horská 175, Horní Maršov
Přihlášení na konkrétní termíny kurzů v r. 2017 a registrace zájemců na 
kurzy 2018 a 2019: sever-prihlasky@ekologickavychova.cz
Kontakt pro konzultace k zařazení do šablon a případné dojednání kurzu 
na jiném místě, v jiném rozsahu či v jiném termínu (např. pro celý pe-
dagogický tým): Hana Kulichová, 739 203 204, hana.kulichova@ekolo-
gickavychova.cz

http://sever.ekologickavychova.cz/kapradi-2016-se-podiva-na-prirodu-pod-skolnimi-okny/
http://sever.ekologickavychova.cz/
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Nabídka v rámci programu Škola pro udržitelný život

Nabídka podpory vašich aktivit v rámci celostátního projektu – 
„Mládež pro udržitelný život“. Uzávěrka pro přihlášky prodloužena 
do konce srpna! 

V rámci naší snahy podpořit školy zapojené do sítě programu Škola 
pro udržitelný život se nám podařilo získat nový grant na aktivity va-
šich žáků! Jeho cílem je rozvinout dialog mladých lidí s představiteli 
místních samospráv o problémech udržitelného rozvoje místa. Proto 
bude v rámci projektu možné ve 12 městech a obcích finančně pod-
pořit setkání mladých lidí s místní samosprávou a naplánování a rea-
lizaci praktických místních projektů, včetně poskytnutí konkrétní kon-
zultační podpory přímo v místě. 

Do projektu mohou být zapojeni mladí lidé ve věku 13 – 19 let, kteří 
tvoří vizi obce a sami potom realizují vybraný „mikroprojekt“, který 
vyberou společně na setkávání s místní samosprávou. Základní myš-
lenka projektu je podobná jako v programu ŠUŽ, nicméně je více kla-
den důraz na setkávání se samosprávou, na sdílení zkušeností mezi 
zapojenými mladými lidmi (během projektu se 2x vyjíždí na společná 
setkávání), ale i na větší podporu pedagogů (konzultační, finanční). 
Zapojená skupina získá na realizaci svého mikroprojektu zajímavou 
finanční podporu.

Konkrétní nabídku naleznete v příloze newsletteru. Pokud máte zá-
jem o další informace, nebo byste se rádi přihlásili, kontaktujte Kateři-
nu Kulichovou na emailu katerina.kulichova@ekologickavychova.cz 
nebo na telefonním čísle 737 039 561.

http://sever.ekologickavychova.cz/vyukove-programy/pobytove-vyukove-programy/


Témata seminářů budou postupovat od lokálních ke globálním pohledům 
v duchu motta „Mysli globálně, jednej lokálně“:
 
- Naše obec aneb Jak pracovat s indikátory udržitelnosti v místě, 
 kde žijeme 
- Podnikání pro lidi a planetu – nahlédnutí do různých ekonomic
 kých modelů a jejich využití ve školní praxi
- Cíle udržitelného rozvoje a jejich zapracování do výuky
- Globální problémy a souvislosti 
- Metodické ukotvení problematiky – např. metoda dějové linie 
 (Story line approach), filozofie pro děti, globální rozvojové vzdě-
 lávání, práce s Doporučenými očekávanými výstupy.

Důraz bude kladen především na to, JAK učit o udržitelném rozvoji a jeho 
principech a indikátorech, proto budou teoretické části vždy doplněny 
ukázkami metod a příklady ze školní praxe. K pochopení, jak problematiku 
učit, bude sloužit i příprava vlastních učebních celků, které účastníci s po-
mocí konzultantů sestaví a následně ve svých školách pilotně ověří.  
V programu seminářů bude zahrnuto seznámení se strategickými doku-
menty a koncepcemi a s představením několika významných organizací a 
institucí, které se vzděláváním pro udržitelný rozvoj zabývají. 

Každý absolvent obdrží sborník se všemi  učebními celky vzniklými v rámci 
modulu, které bude moci využívat v praxi. 

Cena: 1500 Kč za celý cyklus (zahrnuje program, ubytování, stravování, 
konzultace k učebnímu celku) 
Máte-li zájem se do modulu přihlásit, ozvěte se nejpozději do 7. července 
na adresu: sever-prihlasky@ekologickavychova.cz, předmět: VUR  

Modul je určen pro 25 učitelů, přednost mají dříve přihlášení. Po tomto 
předběžném přihlášení vám bude zaslána závazná přihláška a instrukce ke 
způsobu platby.

S případnými dotazy se obracejte na: Hanu Kulichovou, SEVER, Horská 
175, Horní Maršov, hana.kulichova@ekologickavychova.cz, 739 203 204
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Doškolování koordinátorů EVVO pro oblast vzdělávání 
pro udržitelný rozvoj. 

Uzávěrka pro přihlášky prodloužena do 7. července!
Nabízíme vám možnost rozšířit si svou stávající specializaci koordinátora 
EVVO v rámci akreditovaného pilotního vzdělávacího modulu „Školní ko-
ordinátor vzdělávání pro udržitelný rozvoj“.

Tento modul je určen pro učitele ZŠ a SŠ - absolventy specializačního 
studia (koncipovaného dle Standardu studia k výkonu specializované čin-
nosti v oblasti environmentální výchovy, vyhlášky č.317/2005 Sb. a akre-
ditovaného MŠMT), kteří si díky němu rozšíří svou stávající specializaci a 
díky tomu dokáží na škole koordinovat celkově vzdělávání pro udržitelný 
rozvoj. 

Jde o cyklus 3 třídenních seminářů (každý v rozsahu 20 normálních ho-
din) + domácí samostudium v rozsahu 24 hodin (k přípravě a pilotnímu 
ověření učebního celku). Celkem tento modul zahrnuje 84 hodin (= 112 
vyučovacích hodin) včetně domácího samostudia.

Termíny seminářů (předpokládáme začátek první den od 14:00, ukonče-
ní třetí den do 13:00):
1. seminář 28. – 30. srpna 2017
2. seminář 23. - 25. listopadu 2017
3. seminář 12. - 14. dubna 2018

Místo konání: Dům obnovy tradic, ekologie a kultury, Horská 175, Horní 
Maršov, Krkonoše

Podmínky získání osvědčení: absolvování celého cyklu seminářů, zpraco-
vání učebního celku (včetně jeho pilotního ověření v praxi), který bude 
součástí sborníku.  

                                           Tento projekt podpořila Česká rozvojová agentura.

http://sever.ekologickavychova.cz/vyukove-programy/pobytove-vyukove-programy/
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Školní fóra 

Cílem školních fór je mladým ukázat, že i 
oni mohou ovlivňovat rozhodování o dal-
ším rozvoji školy a města a také to, aby se 
o dění ve svém okolí zajímali. Na takovém 
fóru žáci škol diskutují o svých nápadech na 
zlepšení ve škole i ve městě. Nejedná se o 
diskuzi k předem připraveným námětům, 
ale o formu komunitního projednávání.V 
současné době se připravuje propagační 
video, které bude k dispozici pro všechny 
zájemce o tuto akci. 

Další informace vám poskytne Petr Her-
mann, hermann.petr@seznam.cz, případ-
ně je naleznete zde https://www.meto-
dika.zdravamesta.cz/cz/metodicky-list/
zapojovani-mladeze-v-obcich
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ADRA vyhlašuje další ročník komiksové soutěže – tentokrát pod názvem „Promluv k světu bublinou!“. 

Novinky k soutěži najdete i na facebooku.

Jako inspiraci pro zpracování témata komiksu mohou soutěžící vyu-
žít přehledné podklady k jednotlivým Cílům udržitelného rozvoje na 
webu Adry, kde jsou uvedena důležitá fakta a zajímavosti. Doprovod-
ným zdrojem jsou také videa k jednotlivým Cílům.

Tvorbu komiksů je také možné zařadit do výuky výtvarné výchovy, ob-
čanské výchovy, zeměpisu či jazyků, kde může sloužit jako skvělá meto-
da pro zamyšlení se nad jednotlivými tématy, například i v návaznosti 
na některý z interaktivních workshopů (např.: „Skutečná cena potra-
vin“, či „Začarovaný kruh chudoby“), které ADRA nabízí. Pro pedago-
gy jsou připravené metodické balíčky, díky kterým je možné pracovat 
s tématy ve výuce. V rámci RVP zapadá problematika do průřezového 
tématu 6.2 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Už se moc těšíme na další skvělá komiksová díla!

Soutěž je zaštítěná OSN a financována z grantu České rozvojové  
agentury. 

Odpovědná spotřeba, život ve vodě, mír ve světě, klimatická opatření - to 
jsou jen některá z témat, nad kterými se účastníci soutěže mohou ve 
svých komiksech zamyslet, tak jako minulý rok. Úkolem soutěžících je for-
mou komiksu ztvárnit jeden z Cílů udržitelného rozvoje, jež jsou součástí 
plánu OSN na to, jak zatočit s globálními hrozbami. Soutěž si tak klade za 
cíl kreativně rozvíjet schopnost mladé generace uvědomovat si propoje-
nost současného světa a potřebu řešení globálních problémů, které se 
týkají každého nás.

A proč formou komiksu? Jakožto médium postavené na vyprávěcí zkratce, 
je skvělým prostředkem k zachycení komplexních problémů jednoduchou 
a vtipnou formou. Komiksy mohou být vytvořeny jakoukoli technikou 
v rozsahu 1-4 A4/A3. Podrobná pravidla je možné nalézt na webu Adry.

Soutěž je otevřená pro všechny mladé lidi od 12 let. Účastníci budou sou-
těžit v 5 kategoriích: Kvalitní život, Férová společnost, Odpovědný rozvoj, 
Naše planeta, Bezpečný svět. V každé kategorii budou vyhlášeni vítězové, 
kteří získají skvělé ceny, pozvánku na komiksový workshop s jedním z nej-
úspěšnějších komiksových autorů v ČR Tomášem Kučerovským a možnost 
vystavit svá díla v centru Prahy. Vítězné komiksy budou navíc zveřejněny 
na stránkách Adry a zařazeny do metodických materiálů pro učitele ZŠ, 
takže najdou své využití i po výstavě.

https://www.facebook.com/KomiksovasoutezADRA/?fref=ts
https://www.adra.cz/image/18778
http://www.adra.cz/opravdovysvet/komiksova-soutez/cile-udrzitelneho-rozvoje
http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
http://www.adra.cz/opravdovysvet/komiksova-soutez/kategorie-a-ceny
http://www.artcasopis.cz/komiks/tomas-kucerovsky-spatne-stoleti
http://www.adra.cz/opravdovysvet/pro-pedagogy


Letní školákUS 
- klima, udržitelnost, soběstačnost 2017

Uvažujete o nějaké formě soběstačnosti? Zajímá vás vaše uhlíková 
stopa a možnosti jak jí snížit? Chcete se podívat na problematiku 
změny klimatu v nejširších souvislostech? 

Přijeďte si do Hostětína na letní školu vypracovat vlastní strategii 
soběstačnosti. Podíváme se na všechny aspekty našeho života, kte-
rými jako občané přispíváme ke změně klimatu a ukážeme si možná 
udržitelná řešení. 

Více informací zde: 

http://hostetin.veronica.cz/letni-skolakus-klima-udrzitel-
nost-sobestacnost-2017?utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=232

Začít spolu
Letní škola pro pedagogy 
Základní kurz Začít spolu - tento tradiční kurz je určen pedagogům/
pedagožkám základních škol, kteří/ré chtějí získat komplexní pře-
hled o Vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti, jak 
podle programu ZaS pracovat ve své třídě, a další podněty do své 
práce. Jednotlivé semináře jsou prakticky vedené, lektoři jsou zku-
šení učitelé z praxe.

Rozvíjející kurz je určen těm, kteří už mají se Vzdělávacím progra-
mem Začít spolu praktické zkušenosti, chtějí zvyšovat své profesní 
kvality a načerpat další inspirace pro práci v programu.

Více informací zde: http://www.zacitspolu.eu/images/files/
LS2017_ZS_info.pdf
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ZaJíMaVé ODkaZY

MÍSTO, KDE ŽIJEME

Program Nadace VIA pro ty, kteří chtějí propojit místní lidi, 
firmy a instituce a společně upravit nějaké konkrétní veřejné 
prostranství, ať už jde o park, náves, náměstí či třeba malý 
zarostlý plácek. Chceme pomoci proměnám takových míst, 
které se stávají základnou pro další setkávání a pomůžou k 
tomu, že vaše okolí ožije.
Více informací zde: http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/
misto-kde-zijeme/ 

UHLÍKOVá KALKULAČKA

Tato uhlíková kalkulačka vám umožní odhadnout emise 
skleníkových plynů spojených s vaším bydlením, dopravou 
a spotřebou.
Více informací zde: http://www.uhlikovastopa.cz/ 

UHLÍKOVá STOPA – DOPRAVA

Pokud chcete vědět, jaký vliv má doprava na vaši uhlíkovou 
stopu, můžete si ji spočítat.
Více informací zde (stránky jsou v anglickém jazyce): https://
www.epa.gov/energy a zde http://www.carbonfootprint.
com/calculator.aspx 

PřÍRUČKA VýSADBY OVOCNýCH DřEVIN

Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Mo-
ravy a Slezska chce pomoci zvýšit podíl využití ovocných dře-
vin a jejich vhodných odrůd a zvýšit ekologickou odolnost 
zemědělské krajiny a podpořit zachování bohaté škály tra-
dičních odrůd. 
Příručka ke stažení zde: http://www.milionstromu.cz/pri-
rucka-vysadeb 

STAňTE SE ZMěNOU!
Materiál pro pedagogy, jak motivovat studenty (a členy mládežnických kolektivů 
obecně) do dobrovolnické úklidové akce. 
Příručka ke stažení zde: https://www.klickevzdelani.cz/Portals/0/Dokumenty/1_
Uklidova%20akce%20-%20manual%20pro%20pedagogy.pdf

VýROBA BOT V EVROPě

Označení Made in Europe spotřebitelé často považují za záruku kvality a dobrých 
pracovních podmínek. Nový výzkum, který vydala organizace NaZemi v rámci kam-
paně „Obuj se do toho“ však ukazuje opak. Boty vyráběné v Evropě vznikají za 
podmínek podobných těm v Asii. Dělníci a dělnice, které naši obuv vyrábí, do-
stávají velmi nízké mzdy, jež jim nestačí ani na pokrytí základních potřeb. Pracují 
rovněž v naprosto nevyhovujícím prostředí. Výzkum zkoumal pracovní podmínky 
v továrnách v Albánii, Bosně a Hercegovině, Makedonii, Polsku, Rumunsku a na 
Slovensku. Šijí zde například značky Zara, Lowa, Deichmann, Ara, Geox, Baťa nebo 
Leder & Schuh. 
Více zde: http://www.nazemi.cz/cs/boty-made-europe-vznikaji-za-stejnych-pod-
minek-jako-v-cine 

KRAJINA NáPADů

Knížka, jejímž úkolem není provést vás 
českou krajinou, ale přinést i desítky ná-
padů, jak společně s dětmi (zhruba od 
10 let) krajinu pojmout, jak ji zkoumat, 
studovat, vnímat a jak se v ní neztratit.
Více zde: http://www.chaloupky.cz/cs/
shop/publikace-a-metodiky/krajina-na-
padu-m-kriz-a-kolektiv.html 

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

ENVIRONMENTáLNÍ VýCHOVA Z POHLEDU UČITELů

Publikace shrnuje výsledky výzkumu, který proběhl na českých ško-
lách v období od května do června 2016. Cílem bylo zjistit, jakým 
způsobem je na druhých stupních základních škol a odpovídajících 
ročnících víceletých gymnázií realizována environmentální výcho-
va, tj. jaké postupy učitelé používají pro naplnění jednotlivých cílo-
vých oblastí environmentální výchovy. 

Celkem se podařilo získat data od 645 respondentů reprezentují-
cích jednotlivé školy, 11 rozhovorů se zkušenými učiteli a byly zpra-
covány případové studie z devíti škol vybraných jako příklady dobré 
praxe. Výzkum ukazuje silné i slabé stránky praxe environmentální 
výchovy v České republice. Ukazuje environmentální výchovu jako 
na jedné straně silně zastoupenou výchovně vzdělávací oblast, na 
druhé straně upozorňuje i na konkrétní slabiny v její implementaci. 
V závěrečné části publikace diskutuje výsledky a navrhuje doporu-
čení pro další podporu a rozvoj environmentální výchovy na ško-
lách.
Více zde: https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/cata-
log/book/860 

STAV VěDECKéHO POZNáNÍ O KLIMATICKé ZMěNě A 
ROLE ČESKA – 8 ODSTAVCů PRO KAŽDéHO

Naleznete zde: http://www.veronica.cz/aktuality?i=442&utm_
source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=237

ŠKOLNÍ ZAHRADY

Přidejte svoji zahradu na mapu školních zahrad. Tato mapa slouží na 
prezentaci vaší zahrady, dozvíte se, kde máte nejbližšího kolegu. Nám 
mapa bude sloužit pro vypravování toulavých autobusů a pro plošnou 
metodickou či další podporu školních zahrad. Součástí mapy budou i 
vzdělávací a botanické zahrady a místa, kam se s žáky můžete vypra-
vit na výukový program či prohlídku. https://mapa.skolni-zahrada.cz/ 
Pro učitele rovněž vydáváme elektronický čtvrtletník Školní zahrada, 
který si můžete zdarma objednat na www.skolni-zahrada.cz. 

PROČ DěTI POTřEBUJÍ PřÍRODU?

Jednoduché a zajímavé sdělení, v podání ředitele vzdělávacího centra 
TEREZA Petra Daniše, si můžete poslechnout zde: https://slideslive.
com/38900765/clovek-a-priroda-prilis-bohate-pro-stesti-jak-nase-
-deti-ztraceji-detstvi-a-chytaji-nove-nemoci 

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


kONtaktY

E-mail programu:
suz@ekologickavychova.cz

koordinátorka programu 
Škola pro udržitelný život:
Karin Kvasničková, SEVER 
karin.kvasnickova@ekologickavychova.cz   
www.skolaprozivot.cz
www.sever.ekologickavychova.cz 
https://www.facebook.com/skolaprozivot 
Uzávěrka dalšího čísla newsletteru pro vaše náměty 
a příspěvky: 1. 9. 2017
Uzávěrka vašich námětů a příspěvků na facebook 
a web: průběžně



• leden-květen 2018: Realizace vybraného mikroprojektu. 
Během realizace by měl být kladen důraz na to, aby se sami za-
pojení žáci co nejvíce podíleli na realizačních aktivitách. Metodik 
střediska SEVER bude v úzkém kontaktu s pedagogem, dle doho-
dy možné i setkání ve škole.
• červen 2018: Závěrečná dvoudenní konference pro vy-
brané zástupce zapojených skupin zaměřena na sdílení zkušenos-
tí, představení výsledků, doprovodný program. Cestovné, stravné 
a ubytování hrazeno z rozpočtu projektu.
• Zapojený pedagog by se měl pravidelně scházet se zapo-
jenými žáky k tvorbě vize obce a při plánování a realizaci projek-
tu, tzn. minimálně 1-2 za měsíc.

Podpora školám:

• Lektor Střediska SEVER zrealizuje úvodní výukový pro-
gram ve školách, po celou dobu poskytuje konzultace pedago-
gům, zúčastní se potom min. jednoho dalšího setkání žáků, dle 
potřeb pedagoga je možné navštívit školu i častěji.
• Při setkání se zástupci samosprávy může být přítomen fa-
cilitátor jednání, pokud pedagog nechce vést dialog sám.
• Zapojená škola může získat finanční prostředky na po-
třebná setkání a realizaci vlastního mikroprojektu v komunitě, 
výše přidělené částky závisí na počtu zapojených žáků. 
• Náklady na konference jsou hrazeny žákům i doprovodu.
• Drobná finanční odměna pro zapojeného pedagoga.

Projekt realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. za podpory z programu 
Erasmus+.
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MLáDEž PRO UDRžItELNý žIVOt 

Hlavní cíl projektu: Rozvoj občanských kompetencí žáků a podpora účasti mla-
dých občanů na věcech veřejných. Projekt zlepší u mladých účastníků znalosti, 
dovednosti a postoje v oblasti aktivního občanství, participace a rozhodování 
a jednání o místním udržitelném rozvoji s praktickým dopadem na fungování 
místní komunity a oborové znalosti a dovednosti dle zvoleného tématu. Jeho 
klíčovým dopadem by mělo být přesvědčení mladých o vlastním vlivu.

Délka projektu: září 2017 – červen 2018
cílová skupina: žáci ve věku 13 – 19 let

Obsah, průběh:

• říjen/listopad 2017: Komunikace se školami, v případě požadavku školy 
je možné zrealizovat úvodní setkání ve školách s lektorem SEVERu, který usku-
teční výukový programu pro vytvoření vize obce (žáci přemýšlejí o problémech 
a potřebách obce, navrhují, jakou obec by chtěli mít) a poskytne individuální 
konzultace zapojeným pedagogům k dalšímu postupu. Výukový program je do-
poručován především školám bez zkušenosti s programem „Škola pro udržitel-
ný život“. Následně, s metodickou a konzultační podporou metodika SEVERu, 
pedagog se žáky pracuje na vizi obce, kterou také alespoň jednou konzultují 
se zástupci místní samosprávy. Pokud se pedagog necítí na to vést dialog mezi 
žáky a samosprávou, mohou toto jednání vést externí facilitátoři.  Na setkání 
se samosprávou by potom měl být vybrán jeden mikroprojekt, který bude re-
agovat na situaci v obci, a který mohou sami žáci realizovat (např. i za pomoci 
zapojení dalších občanů, zástupců samosprávy). 
• listopad-leden 2018: Samostatná tvorba vizí obcí a plánů aktivit (jakým 
způsobem se vybuduje vlastní mikroprojekt, jaké nás čekají úkoly, kdo za ně 
bude zodpovědný), jednání o záměru se zástupci samosprávy. Metodik Středis-
ka SEVER bude v úzkém kontaktu s pedagogem, dle dohody možné i setkání ve 
škole.
• polovina prosince 2017: Jednodenní konference, na níž zapojené skupi-
ny budou krátce představovat své vznikající vize obce a dosavadní práci, setkání 
s odborníky. Cestovné i občerstvení hrazeno z rozpočtu projektu.


