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Silvie Kozlovská a Eliška Hájková
Středisko ekologické výchovy SEVER

ÚVODNÍK

Milé kolegyně, milí kolegové,
 

druhé pololetí je v plném proudu a s vidinou brzkého jara jsme pro vás nachystali soubor novinek a reportáží z naší
společné zájmové oblasti - místně zakotveného učení, Školy pro udržitelný život, a to vše v poslední době i se

zaměřením na klimatické vzdělávání (v souvislosti v místem, kde žijeme). 
 

A právě klimatické vzdělávání v tomto čísle rezonuje - např. reportáží z konference o klimatickém vzdělávání,
nabídkou našich seminářů i programu ŠUŽ s tímto zaměřením či představením nového webu ucimoklimatu.cz (který

jistě mnozí z vás již navštívili ;-).
 

A když už mluvíme o webu, pak máme radost, že můžeme zmínit i web Školy pro udržitelný život, který byl poprvé ve
své historii modernizován, snad se bude líbit!

 
Obsah Newsletteru je bohatý, nepřehlédněte i naše stálé rubriky (rozhovory, příklad z praxe), ale také nabídky a

pozvánky (např. na dubnovou konferenci o WELLBEINGU) či další metodické materiály k minilekcím MZU.
 

Užijte si pohodové čtení a radost s přicházejícího jara, ideálně venku společně s dětmi :-)

http://www.ucimoklimatu.cz/
http://www.skolaprozivot.cz/


MÁME NOVÝ WEB!

CO SE DĚJE V ŠUŽ  A MZU

Vážení příznivci místně zakotveného učení a programu Škola pro udržitelný život,
 

po dlouhých letech provozu jsme – díky podpoře od SFŽP ČR – nechali vytvořit nový „háv“ našemu
hojně navštěvovanému webu. Doufáme, že se vám bude líbit, prosíme však o trpělivost při

„vychytávání“ počátečních nedostatků, doplňování databází apod. 

www.skolaprozivot.cz v novém hávu 

Máte-li nějaké tipy na vylepšení a připomínky k novému webu, pište nám prosím na tuto
adresu: silvie.kozlovska@ekologickavychova.cz

https://www.skolaprozivot.cz/
mailto:silvie.kozlovska@ekologickavychova.cz


NABÍDKA SEMINÁŘŮ V ROCE 2023 - SEVER

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

nabízí v r. 2023 tyto semináře akreditované MŠMT:

Semináře zaměřené na téma zahrada:
 

1. Plánujeme a budujeme školní přírodní
zahradu

2. Adaptační opatření na změnu klimatu v
zahradách

3. Setkání příznivců zahradního vzdělávání
(9.- 10. června 2023, Horní Maršov)

 

Vše potřebné  (popisy seminářů, způsob přihlášení) naleznete v TOMTO LETÁČKU.

Semináře na téma Místně zakotveného učení
a k programu Škola pro udržitelný život:

 
1. UČENÍ O MÍSTĚ, V MÍSTĚ I PRO MÍSTO, KDE

ŽIJEME - úvodní seminář MZU 
2. Jak vzdělávat o KLIMATICKÉ ZMĚNĚ skrze

místo, kde žijeme 
3. Seminář k programu ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ

ŽIVOT 
4. Letní škola Místně zakotveného učení 

(23.- 25. srpna 2023, Horní Maršov)
 

https://drive.google.com/file/d/1VmfmcWSebYJtu0M_ApiZZICO13esZ9kr/view?usp=sharing


KAMPAŇ "MLADÍ MĚNÍ MÍSTO"

CO SE DĚJE V ŠUŽ  A MZU

Cílem je inspirovat ostatní mladé lidi a dát jim vědět, že i oni mohou měnit věci kolem sebe. Výsledné dílo budeme
propagovat na našich sociálních sítích. Autory díla podpoříme částkou 1.000,- Kč.

Do kampaně se můžete zapojit nejen natočením videa, ale také vytvořením plakátu nebo napsáním článku.
Fantazii se meze nekladou. V případě zájmu o bližší informace k zadání kampaně se obracejte na Moniku
Hnátovou (monika.hnatova@ekologickavychova.cz). 
Bližší informace naleznete v letáku ke kampani, na odkazu zde.

A jak může takové kampaňové video vypadat? Na odkazu zde se můžete podívat na video, které vytvořili žáci a
pan učitel ze ZŠ Školní Vrchlabí. Ti si jako téma zvolili přebytečný odpad z plastových sáčků od svačin. Panu
učiteli i žákům ZŠ Školní Vrchlabí tímto moc děkujeme.

Do 31.6.2023 stále pokračuje kampaň „Mladí mění místo“. V kampani oslovujeme žáky a jejich
učitele, aby se s námi podělili o jejich aktivity a opatření zaměřené na udržitelnost a klimatickou

změnu v místě.
 

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů. 

mailto:monika.hnatova@ekologickavychova.cz
https://drive.google.com/file/d/1_fEXPlIE8RZm0QxZ9xGnRtaFMLBdyuui/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=s16fzoM3A1Q


 Znáte skupinu mladých lidí (může být i školní třída), kteří by rádi podnikli něco prospěšného pro místo, kde žijí?
Právě pro ně jsou vhodné naše MINIPROJEKTY! 

 
A jak to může dopadnout? To záleží jen na mladých, jaké budou mít nápady a co se jim podaří s komunitou realizovat. 

Zde jsou dva příklady, jak to pojali účastníci z Radvanic a z Ostravy. 
 

RADVANICE

MINIPROJEKTY - JAK SE ZAPOJIT DO VEŘEJNÉHO DĚNÍ?

CO SE DĚJE V ŠUŽ  A MZU

Miniprojekty jsou realizovány díky podpoře Evropské unie v rámci programu Erasmus+, projektu PROSTOR
“M” - Participace, Rozhodování, Občanská Společnost, Odpovědný Rozvoj v rukou Mladých

Předpokládaný čas realizace je 1 - 4 měsíce, zapojené skupiny jsou podpořeny drobnou finanční částkou na realizaci vybraného projektu a také naší
metodickou a konzultační pomocí a metodickými materiály. V případě zájmu o zapojení do miniprojektů kontaktujte Silvii Kozlovskou,

silvie.kozlovska@ekologickavychova.cz, tel. 739 203 206.

 PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH MINIPROJEKTŮ
OSTRAVA

Studenti Střední školy stravování a služeb v Ostravě Hrabůvce se
rozhodli reagovat na nedostatek zeleně v okolí školy a zároveň
aktuální téma válečného konfliktu a narušení bezpečnosti
zemí vytvořením Parku národních stromů s popisnými tabulkami
(mimo jiné s lípou jako symbolem Česka, kalinou jako symbolem
Ukrajiny, dubem jako symbolem Německa, borovicí jako symbolem
Rakouska atd).

Žáci ze ZŠ Radvanice se zaměřili na osvětu o palmovém
oleji na úrovni školy a obce (uvědomění si dopadů
vlastního spotřebitelského chování). Při rozsvěcení
vánočního stromu měli žáci svůj stánek, kde rozdávali
letáčky, povídali zájemcům z řad veřejnosti o dopadech
používání palmového oleje a prodávali vlastnoručně
vyrobené křížaly, mýdla a vánoční dekorace. Výtěžek pak
věnovali na ochranu přírody.

mailto:silvie.kozlovska@ekologickavychova.cz


Jaké jsou klíčové principy pro vzdělávání o klimatické změně?
Vnímá současná revize českého vzdělávání důležitost tohoto tématu?
Jak učit o klimatu v místních souvislostech a pracovat s ním ve výuce napříč různými předměty?

Na 120 vzdělavatelů z celé republiky se sešlo 26.1.2023 v Praze v rámci národní konference Vzděláváme (se)
pro klima, která se konala u příležitosti spuštění nového vzdělávacího webu www.ucimoklimatu.cz. 

 
V rámci slavnostního představení proběhla společná část, která přiblížila jak pojetí a principy klimatického
vzdělávání, tak praktické představení a fungování webu. 

Věnovala se otázkám jako:

REPORTÁŽ Z AKCE

PROBĚHLA NÁRODNÍ KONFERENCE O KLIMATICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ   1/2

Akce se konala v rámci projektu “Towards an open, fair and sustainable
Europe in the world Third Trio EU Presidency Project” financovaného
Evropskou unií a Sida. Projekt je realizován organizacemi CONCORD
Sweden; Coordination SUD; České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS); a
CONCORD Europe. Obsah této akce nevyjadřuje názory dárců a nezakládá
žádnou odpovědnost na jejich straně.  

https://www.ucimoklimatu.cz/


Na to navázala část workshopová, účastníci si mohli
zažít a osvojit několik praktických lekcí a nástrojů,
které autoři webu připravili  pro 2. stupeň základních
škol nebo střední školy. Workshopy se věnovaly
tématům jako např. proměny české krajiny, péče o
školní les, klimatická opatření na místní úrovni,
odpovědnost za řešení klimatické změny,
ekologická krize, greenwashing, dopady
klimatické změny na české obce  apod. 

Součástí akce bylo i testování webu nebo debata o
spolupráci a rozšíření partnerství tvůrců webu. 

Celý program konference doprovázela doporučení
žáků a studentů k tomu, jaké potřeby a doporučení
mají pro klimatické vzdělávání.

Podklady ke všem workshopům realizovaným na
konferenci naleznete ZDE.

Pořadatelem akce bylo Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov ve spolupráci s organizací Člověk v
tísni, o.p.s., vzdělávací program Varianty, Učiteli  za Klima, Lipkou – školským zařízení pro environmentální

vzdělávání a Terezou, vzdělávacím centrem, z.ú. 

REPORTÁŽ Z AKCE

PROBĚHLA NÁRODNÍ KONFERENCE O KLIMATICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ   2/2

Akce se konala v rámci projektu “Towards an open, fair and sustainable
Europe in the world Third Trio EU Presidency Project” financovaného
Evropskou unií a Sida. Projekt je realizován organizacemi CONCORD
Sweden; Coordination SUD; České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS); a
CONCORD Europe. Obsah této akce nevyjadřuje názory dárců a nezakládá
žádnou odpovědnost na jejich straně.  

https://ucimoklimatu.cz/2023/02/08/v-praze-probehla-narodni-konference-o-klimatickem-vzdelavani/
http://www.sever.ekologickavychova.cz/
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty
https://www.ucitelezaklima.cz/
http://www.lipka.cz/
https://terezanet.cz/cz


V čem vidíš přínosy ŠUŽ pro školy a v čem pro sebe?

Jako přínos školám vnímám 2 roviny – metodickou a čistě lidskou. Metodickou
proto, že metodika ŠUŽ je detailně propracovaná, odborníky tvořená,
přehledná pomůcka, která zároveň není dogmatická a umožňuje učitelům i
žákům svobodně si volit směr a způsob, jakým půjdou. Metodiku i výsledky
programu lze využít opakovaně, takže se pro školu může stát pokladem
předávaným dál. Program ŠUŽ nabízí školám způsob, jak ukázat, že jejich žáci
mohou měnit místo ku prospěchu svého života a života komunity. Lidskou
rovinu přínosu vnímám jako pomoc a podporu učitelům ze strany týmu
konzultantů tvořeného pohodovými lidmi, kteří svou práci dělají srdcem.
Zkrátka učitel v tom není sám.

Já ŠUŽce vděčím za pozitivní zkušenost se školním systémem a s učiteli.
Poznala jsem za tu dobu mnoho milých, pokorných lidí pracujících s dětmi a
mladými, kteří mají svoji práci rádi a rádi se spolu s dětmi učí něco nového.
Vzpomínám na „moje“ dívky z výchovného ústavu, jaká by asi pro ně byla
zkušenost se ŠUŽkou a s takovými učiteli… Najednou vidím, jak moc náš vztah
k místu ovlivňuje kvalitu našeho života v něm. Od té doby, co jsem na SEVERu,
nad tím hodně přemýšlím a i já sama cítím potřebu dát něco ze sebe místu, kde
žiju.

PŘEDSTAVUJEME SE 

Konzultantka  Monika je v našem týdnu poměrně nováčkem,  filosofie ŠUŽ ji však nadchla a své nadšení předává i kolegům a
školám :-)

KONZULTANTKA ŠUŽ - MONIKA HNÁTOVÁ   1/2

Jsem vystudovaná sociální pracovnice a speciální pedagožka, kterou vždy lákala práce s rizikovou mládeží. Této práci jsem se věnovala
převážnou část mého profesního života. Jsem rodačka z Trutnova, ale dlouhou dobu jsem žila v Pardubicích. Rodinu jsme ale s manželem
chtěli založit tam, kde se cítíme doma. To pro nás nakonec znamenalo návrat na Trutnovsko, kde od roku 2017 zakořeňujeme a začínáme

se zapojovat do dění malé vesničky, kde žijeme. V roce 2018 jsem se stala mámou. Mám ráda život na vesnici, práci na zahradě, čtení
moudrých knih, bytostně potřebuju hledat a nacházet soulad s přírodou... Mám ráda lidi, baví mě hledat ve všech lidech a na všech

situacích to dobré. 

Jak ses dostala k programu ŠUŽ?

Pro Středisko ekologické výchovy SEVER pracuju
od roku 2022, byl to pro mě po rodičovské
dovolené velký skok do neznáma. Činnost
SEVERu jsem sledovala už dlouho předtím a
představa být jeho součástí se mi líbila. Dala jsem
tehdy na svou intuici a SEVER byl pro mě v tomto
jasnou volbou. Vnímám to jako protnutí mého
osobního příběhu s tím profesním. 



PŘEDSTAVUJEME SE 

KONZULTANTKA ŠUŽ - MONIKA HNÁTOVÁ   2/2

Foto: archiv Moniky Hnátové

 O co by ses mohla podělit ze své konzultantské
praxe? 

 
Letošní školní rok je mým prvním rokem v roli
konzultantky. Paní učitelka, se kterou spolupracuji, má
situaci ztíženou tím, že se jí výuka s žáky střídá ob týden
s praxí. Tím mají na práci vlastně polovinu času než je
běžné. O to víc si cením, že i přesto do programu letos
vstoupili. U takovéto časové tísně je důležité si
připomínat, že v programu ŠUŽ je důležitý samotný
proces, nikoli výsledný produkt a jeho kvalita/kvantita.

 



Do programu se zapojili žáci od 6. a 7. třídy. Každý z nich má svůj podíl na realizaci
projektu.

Po návratu z pobytu v Horním Maršově jsme dělali mapu obce, hledali adaptační a
mitigační opatření v obci. Poté jsme hledali kritická místa, která jsme počítali
podle tabulky rizik ohrožení. Žákům vyplynula tři místa, na která jsme se zaměřili.
Ve skupinkách žáci tato místa zkoumali do hloubky a navrhovali adaptační
opatření. Vytvořili flipchartovou prezentaci pro zastupitele. Na zastupitelstvu
přednesli, co je ŠUŽ, co v projektu stihli udělat a jak by chtěli pomoci obci. Žáci
poté pozvali odborníka, který zhodnotil vybrané místo a doporučil ještě nějaké
drobnosti, aby bylo místo co nejvíce využitelné i pro živočichy. Sama obec
zařídila bagrování jezírka a dodala plachtu  a žáci  poté jezírko upravovali. 

JAK NA SUCHO? TO VÍ ŽÁCI ZŠ TELECÍ!   1/2

Mgr. Jitka MACENAUEROVÁ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT V PRAXI

Žáci se v rámci programu ŠUŽ zaměřili na klimatické změny. Po zmapování obce vytipovali tři
problémová místa. Na každé navrhli adaptační opatření. Nakonec se rozhodli řešit sucho v okolí

školy. Vymysleli mokřad, který by místo zvlhčoval. 

JAK PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PROBĚHL? 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund,
jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit
neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.



JAK NA SUCHO? TO VÍ ŽÁCI ZŠ TELECÍ!   2/2

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT V PRAXI

CO BYLO DŮLEŽITÉ PŘI ZAPOJENÍ
KOMUNITY, SPOLUPRÁCI S MÍSTNÍ

SAMOSPRÁVOU A ODBORNÍKY? 

Pro žáky bylo super osobní setkání s
panem starostou a domluva termínu,
přichystání prezentace, kterou přednášeli
žáci a občerstvení, které si žáci připravili. 

Díky programu Škola pro udržitelný život bylo vybudováno adaptační
opatření v obci. Žáci poznali adaptační a mitigační opatření, hledali je v
obci, našli tři klimaticky ohrožená místa, popsali je, navrhli adaptační
opatření, jedno vybrali, odprezentovali jej před zastupiteli obce,
 konzultovali jej s odborníkem a nakonec jej zrealizovali. 

U nás v Telecím máme nyní nové adaptační opatření – rybníček u školy. 

Žáci se díky programu blíže seznámili s problematikou klimatické změny.
Zjistili, jaká opatření sami dělají a jaká by ještě mohli dělat. Lépe poznali
své okolí a seznámili se s nejúčinnějšími klimatickými opatřeními. Žáci
analyzovali adaptační a mitigační opatření v obci. Uvědomili si, kolik jich obec
má a kde se nacházejí. Zjistili klimaticky ohrožená místa a sami navrhli několik
adaptačních opatření. Spočítali finanční bilanci nákladů.

Popsali danou oblast a pro ni nejlepší adaptační opatření. Vybrali místo, kde
mohou adaptaci realizovat. Žáci se naučili spolupracovat, komunikovat mezi
sebou, dokázali své výsledky prezentovat před spolužáky, zastupitelstvem,
veřejností a při online konferenci před ostatními účastníky programu.

CO ÚČAST V PROGRAMU ŽÁKŮM PŘINESLA?

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské
společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.



Je objem práce navíc se žáky na projektu
zvládnutelný a šel byste do toho každý rok?

My máme na škole předmět Přírodopisný
seminář. V něm jsme se plně věnovali projektu.
Občas jsem zaúkolovala i jiné učitele, např.
když žáci malovali mapu, pracovali ve výtvarné
výchově. V hodinách přírodopisu bychom se
projektu věnovali "na půl plynu". Takže, pokud
je ve škole ekologie nebo volitelný
přírodopisný předmět, tak je určitě
zvládnutelný každý rok.

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT V PRAXI

ROZHOVOR S UČITELKOU

JITKOU MACENAUEROVOU (ZŠ TELECÍ) 1/2

Myslíte, že by si měla ŠUŽ vyzkoušet
každá škola?

Určitě ano.
 

 

 

Foto: archiv Jitky Macenauerové

Co byste poradila učitelům, kteří se ŠUŽ
začínají?

Nebojte se začít. 



ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT V PRAXI

ROZHOVOR S UČITELKOU

JITKOU MACENAUEROVOU (ZŠ TELECÍ) 2/2

Vidíte na žácích, že by jim práce na
projektu byla prospěšná? Baví je?

 
Jsou aktivity, které je baví hodně. Když mohou
sami něco zjišťovat, objevovat, chodit po
venku a zjišťovat, co se kolem nich nachází.
Baví je, když mohou spolupracovat ve
skupinkách, když mohou aktivně něco
vytvářet. Nejvíce nadšení jsou, když je jejich
práce vidět, má přínos. Některá témata jsou
pro ně náročnější a potřebují více mého
vysvětlení, popsání.

Přináší (přinesla) ŠUŽ něco i Vám?

Poznala jsem více žáky z lidské stránky, jejich
koníčky, záliby, obavy. Podívala jsem se na nové
místo - do Horního Maršova. Občas jsem musela
překonat svoje pohodlí a vystoupit z komfortní
zóny. 

Překvapili Vás žáci něčím v průběhu práce na projektu?

Měla jsem v hlavě nějaká témata a nápady a žáci přišli s úplně
něčím jiným. Sami začali přemýšlet o své obci, hledali problémy a
vymysleli i řešení. Vymysleli toho mnohem více, než mohli
zrealizovat. Všichni se aktivně zapojili, nebáli se oslovit pana
starostu, vystupovali před zastupitelstvem a dotáhli i budování
jezírka do konce. Nejvíce mě překvapilo, kolik práce jsme za jeden
školní rok zvládli.



MINILEKCE MZU "VLHKÉ, NIKOLI ZAPLAVENÉ"

METODICKÉ MATERIÁLY

Nově ve školním roce 2022/23 nabízíme metodiky tzv. minilekcí místně zakotveného učení (MZU). 
Minilekce jsou určeny všem pedagogům, kteří chtějí učit v místě, o místě a skrze místo.

Aktivity v minilekcích propojují MZU s tématy udržitelnosti a klimatické změny.

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů. 

Minilekce zkoumá pomocí pokusů
schopnost humusu absorbovat a zadržovat
vodu jako houba. 
Žáci si vyzkouší, kolik vody mohou různé
vzorky půdy nasát a seznamují se s přírodními
řešeními pro přizpůsobení městských oblastí
změně klimatu. 
Dále se také žáci pokusí pomocí různých
přírodních materiálů zadržet co nejvíce vody v
modelové krajině – kopci písku/půdy.

Tentokrát vám přiblížíme minilekci 
„Vlhké, nikoli zaplavené“: Doba trvání: dvě vyučovací hodiny

Cílová skupina: žáci 6. - 9. ročníku základních škol, žáci

středních škol

Odkaz na minilekci - ZDE

Na tomto odkazu naleznete anotace všech aktuálně

nabízených metodik minilekcí. 

Leták s podrobnějšími informacemi o minilekcích naleznete zde. 

V případě otázek či zpětné vazby k minilekcím se
obracejte na Moniku Hnátovou

(monika.hnatova@ekologickavychova.cz). 

https://drive.google.com/file/d/1YM5LG2TMHQDbXsYjSVWv0_tVdCY2zKqV/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_o-9ImHlNRv_5SXaORyZ4AxItf1oxE0T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gcYJ2XOyXyKZ8C63FO2aqaMY7yg3zH0t/view?usp=sharing
mailto:monika.hnatova@ekologickavychova.cz


POZVÁNKA SEVERU



V rámci mezinárodního projektu PLACE, spolufinancovaného Evropskou unií
prostřednictvím programu Erasmus+, vznikla příručka pro pedagogy. 

Jejím cílem je prostřednictvím Místně zakotveného učení a propojení čtyř
přístupů ve vzdělávání (Questing, Filozofie pro děti, Terapeutické zahrady,
Aktivní lokální a globální občanství) podporovat zájem o místo, aktivní práci
pro něj, spolupráci s komunitou a touto činností naplňovat 5 KROKŮ K
WELLBEINGU. 

Na projektu se podíleli 4 organizace - Cumbria Development Education Centre
(CDEC, Spojené království), DEED in Dorset (Spojené království), Středisko
ekologické výchovy SEVER (ČR) a Ekologické vzdelávacie centrum SOSNA
(Slovensko).

Příručku můžete stahovat ZDE.

 

ZAJÍMAVÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY

INSPIRACE ZE SEVERU

http://www.cdec.org.uk/
http://www.deed.org.uk/
https://sever.ekologickavychova.cz/
http://www.sosna.sk/
https://paths2learning.eu/wp-content/uploads/2023/01/CZ_LEARNING%20GUIDE.pdf


BIOMIMIKRY – UČÍME SE PRO BUDOUCNOST 1/2

Projekt Biomimikry, o kterém jsme vás dříve informovali, již běží na plné obrátky. Momentálně vytváříme krátké
aktivity do vašich vyučovacích hodin, které dětem ukážou, jak se můžeme my lidé inspirovat od přírody. Aktivity jsou
určené pro děti ve věku 9-12 let, v lednu a únoru jsme je také testovali ve vybraných školách a následně je
nabídneme prostřednictvím webových stránek všem učitelům. Čeká nás také společný výjezd učitelů na exkurzi do
Holandska, kde se s metodikou Biomimikry seznámíme detailněji.

 Zde jsou stručně popsané dva příklady našich aktivit:

1) Představte si barevné paví peří. Krásné barvy vytvářejí pávi nikoliv pomocí
barviv, ale pomocí drobounkého rýhování. Stejným způsobem funguje zbarvení
mnoha motýlů, ptáků nebo brouků – proměňuje se podle toho, z jakého úhlu
jsou nasvícení. 

My si během našeho pokusu můžeme vyrobit čokoládu, která stejným
způsobem mění barvy. Potřebujeme k tomu optickou mřížku (speciální folie,
která je na SEVERu na půjčení) a čokoládu, kterou rozpustíme a nalijeme na
mřížku. Mřížka má na sobě miniaturní rýhy, které rozkládají bílé světlo do
duhových barev. Po vychladnutí má čokoláda duhovou barvu jak můžete vidět
na obrázku. 

A jak můžeme tuto skutečnost využít my lidé? Například barvením věcí
pomocí struktury namísto barviv snížíme používání škodlivých
chemikálií.

Pokračování na další straně...

INSPIRACE ZE SEVERU



BIOMIMIKRY – UČÍME SE PRO BUDOUCNOST 2/2

Takovýchto jednoduchých příkladů aplikace přírodních funkcí na
lidský svět máme v našich modelech celkem 20 a pokusů k nim
ještě o něco více. Příroda nám může ukázat, jak se chovat
udržitelnějším způsobem. 

O dalších aktivitách projektu vás budeme informovat v příštích
číslech newsletteru. 

Milada Dobiášová, SEVER Horní Maršov

 

Pokračování z předešlé strany...

2) Vezměte si do ruky vajíčko a pokuste se ho rozmáčknout. Zjistíte, že je to v podstatě nemožné.
Přitom skořápka vajíčka je velice tenká a o hranu misky ho rozbijeme velmi snadno. 

Pokud se nad tím s dětmi zamyslíme, zjistíme, že tvrdost vajíčka je způsobená jeho tvarem. Jak se
můžeme tímto experimentem inspirovat? Pokud chceme udělat něco pevnější, obvykle použijeme
více materiálu, nicméně stejný výsledek dostaneme, pokud upravíme tvar a materiál tím
ušetříme. 

INSPIRACE ZE SEVERU



SPUŠTĚN NOVÝ WEB "UČÍM O KLIMATU"

www.ucimoklimatu.cz

Otevřete si stránky www.ucimoklimatu.cz a zapojte se do klimatického vzdělávání. Máte-li zájem o spolupráci,
nebo jen chcete poskytnout zpětnou vazbu tvůrcům webu, neváhejte a napište na email:
jakub.oprsal@ekologickavychova.cz.

Na tvorbě portálu se podílely následující organizace: Člověk v tísni, TEREZA, Lipka, SEVER Horní Maršov,
Chaloupky, Učitelé za klima a Fakta o klimatu.

 
Webové stránky vznikly díky podpoře projektu 1Planet4all f inancovaného z evropského programu DEAR a přispění projektu

Raising Education and Awareness of Climate Change in Czech Classrooms and Communities financovaného z programu
Evropské unie LIFE.

INSPIRACE

Na podzim roku 2022 spojilo celkem sedm organizací své síly, a připravilo vzdělávací portál pro
učitele, kteří se ve výuce chtějí věnovat tématu změny klimatu. Návštěvníci na webu najdou
bezplatně k dispozici více než třicet lekcí do výuky, metodickou podporu, publikace a další

materiály.
 

Na webu můžete vyhledávat materiály podle různých kritérií, jako jsou například věk žáků, vyučovací předmět,
téma nebo časový rozsah aktivity. Zatím zde převažují vypracované lekce do hodin, postupně budou přibývat i
popisy rozsáhlejších projektů, infografiky nebo filmy. V části Jak učit o klimatu najdete metodické minimum,
tipy na ověřené zdroje a ucelené metodické publikace. A pokud vás zajímá nabídka dlouhodobých programů, do
kterých se jako učitelé můžete zapojit s celou třídou, či školou, neváhejte se podívat do sekce O nás, ve které
naleznete i aktuality a kalendář akcí s tematikou změny klimatu.

http://www.ucimoklimatu.cz/
http://www.ucimoklimatu.cz/
mailto:jakub.oprsal@ekologickavychova.cz
http://www.ucimoklimatu.cz/
https://ucimoklimatu.cz/lekce/
https://ucimoklimatu.cz/metodicka-podpora/
https://ucimoklimatu.cz/o-nas/


KRAJINA NA ROZCESTÍ

Na konci roku 2022 vyšla aktualizovaná a rozšířená verze autorské pomůcky
Krajina na rozcestí. Program složený z aktivit pro interiér a terénní program

mohou používat učitelé na 2. stupni ZŠ a na středních školách.
 

Mezipředmětový výukový program na příkladu tématu krajina ukazuje, jak lze
uchopit problematiku životního prostředí v různých předmětech. Program
složený ze šesti aktivit pro interiér a terénní program obsahuje podrobné popisy
aktivit včetně potřebných příloh jako jsou obrazové materiály či pracovní listy,
metodiku a informace pro učitele. Lze ho využít i pro celoškolní projekt,
tematický den či jako program v rámci vícedenního kurzu. 

 
Přínosem pro pedagogy je možnost využívání univerzální, přenositelné pomůcky
využitelné pro celou ČR, která zároveň umožňuje kombinaci s aktivitami v
terénu, v místním prostředí konkrétní školy.

Více informací a možnost objednání zde:
https://sever.ekologickavychova.cz/krajina-na-rozcesti/

Vydalo Středisko ekologické výchovy SEVER ve spolupráci s Ministerstvem
životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. (www.mzp.cz)

 

NABÍDKA SEVERU

https://sever.ekologickavychova.cz/krajina-na-rozcesti/
http://www.mzp.cz/


ÚRYVEK Z POSELSTVÍ ÚČASTNÍKŮ (plná verze ZDE):

PŘIPOMENUTÍ VÝZNAMNÉ AKCE

Uběhl rok od prvního mezinárodního environmentálního kongresu mladých lidí!   1/2

Loni v březnu Středisko ekologické výchovy SEVER v Praze pořádalo historicky první Youth Environmental Education Congress
(YEEC), tedy kongres o environmentální výchově pro mladé. Účastnilo se ho na 120 účastníků ve věku 14 – 26 let z více než
22 zemí světa, kteří aktivně řeší občanské a environmentální výzvy a propojují je se svým vzděláváním a kroky pro udržitelný

život. Ti debatovali a navrhovali 550 expertům a politikům, jak by mělo environmentální vzdělávání připravovat na
klimatickou krizi. Kongres mladých totiž proběhl v rámci světového kongresu environmentální výchovy WEEC. 

 
YEEC byl velkou mezinárodní akcí, ze které vzešlo mnoho dlouhodobých výstupů a poselství o tom, jak chtějí být

mladí lidé vzděláváni nejen o klimatu. Pojďme se ohlédnout za výstupy a návrhy mladých účastníků, které by určitě
neměly zapadnout!

Tento článek vznikl v rámci projektu “Towards an open, fair and sustainable Europe
in the world Third Trio EU Presidency Project” financovaného Evropskou unií a Sida.
Projekt je realizován organizacemi CONCORD Sweden; Coordination SUD; České
fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS); a CONCORD Europe. Obsah této akce
nevyjadřuje názory dárců a nezakládá žádnou odpovědnost na jejich straně.

UKÁZKA VÝSTUPU TVORBY ÚČASTNÍKŮ
(metodou RECYCLED POEMS):

https://sever.ekologickavychova.cz/mladeznicka-vyzva-jak-propojovat-vzdelavani-a-participaci-v-dobe-klimaticke-krize/


UKÁZKA VÝSTUPU TVORBY ÚČASTNÍKŮ (ENVIRONMENTÁLNÍ KOMIKS):

PŘIPOMENUTÍ VÝZNAMNÉ AKCE

Uběhl rok od prvního mezinárodního environmentálního kongresu mladých lidí!   2/2

Tento článek vznikl v rámci projektu “Towards an open, fair and sustainable Europe
in the world Third Trio EU Presidency Project” financovaného Evropskou unií a Sida.
Projekt je realizován organizacemi CONCORD Sweden; Coordination SUD; České
fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS); a CONCORD Europe. Obsah této akce
nevyjadřuje názory dárců a nezakládá žádnou odpovědnost na jejich straně.

KRÁTKÝ VIDEO SESTŘIH Z
KONGRESU ke shlédnutí ZDE

(youtube kanál organizace SEVER).

Realizace kongresu a účast mladých lidí byla možná díky spolufinancování z programu Evropské unie Erasmus+.

https://www.youtube.com/watch?v=G2m02DgS1NM


E-mail programu: suz@ekologickavychova.cz
Kontakt pro Newsletter: silvie.kozlovska@ekologickavychova.cz

 
Středisko ekologické výchovy SEVER - Národní koordinátor programu Škola pro udržitelný

život
www.skolaprozivot.cz

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

 
Příští uzávěrka  newsletteru pro vaše náměty a příspěvky: 15. 5. 2023

Příjem vašich námětů a příspěvků na facebook a web: průběžně

Škola pro udržitelný život a Místně zakotvené učení
Newsletter 
ÚNOR 2023
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