
Nabídka seminářů pro školy
ZAHRADA, KTERÁ UČÍ

Chaloupky o.p.s. se školním zahradám a výuce na zahradě věnují více jak dvacet 
let. Máme za sebou řadu seminářů pro učitele, několik publikací, exkurze po škol-
ních zahradách (Toulavé autobusy) v ČR i v zahraničí. Spolupracujeme jako autoři  
a lektoři při tvorbě školních i soukromých přírodních zahrad, máme na 4 pracoviš-
tích přírodní zahrady, z toho jednu ukázkovou a jednu terapeutickou. Jsme koordi-
nátory přírodních zahrad pro Kraj Vysočina.

Pro oba typy seminářů je platná Akreditace MŠMT č.j. 18241/2014-1-500.

Jednodenní seminář „Zahrada, která učí“
Seminář, který nabízíme učitelům I. a II. stupně základních škol přímo na Vaší škole, je sesta-
vený z praktických ukázek výuky napříč předměty, a to s důrazem na ty, které byste v zahradě 
nečekali (dějepis, matematika, fyzika, chemie, český či cizí jazyk…).
Pomůžeme vaše kolegy motivovat k  využívání školní zahrady, ukážeme jednoduché  
a levné pomůcky a dokážeme, že každá zahrada může učit.

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (45 min)

Možnosti programu semináře:
• zaměření na I. i II. stupeň ZŠ
• zaměření na vzdělávání jen pro I. nebo jen pro II. stupeň ZŠ
• zaměření na určité vyučovací předměty, např. jen na matematiku a fyziku (češtinu 
   a dějepis apod.) pro pedagogy z více okolních škol



Každá škola obdrží na každých 10 učitelů publikace: Učíme se v zahradě a Zahrada, která učí.

Nabízíme k prodeji i další, nejen zahradní, literaturu, klíče… které si můžete vybrat  
na našem e-shopu a dovezeme vám je až na místo v den semináře.

Cena semináře: 2 000 Kč + cestovné (50% příspěvek)
 
Lektor: ing. Martin Kříž (Chaloupky o.p.s.) je vedoucím pobytového ekocentru Chaloupky 
Kněžice, vzdělávání učitelů se věnuje 10 let, specializuje se na výuku v terénu, je spoluau-
torem publikací o výuce ve školní zahradě, ve školce, je editorem regionálních učebnic…

Kontakt a objednávky semináře: ing. Martin Kříž
e-mail: martin.kriz@chaloupky.cz, tel. 775 740 221 nebo  www.chaloupky.cz/zahradakterauci 
(zahrada která učí)
 

Pobytový seminář „Zahrada, která učí“ (letní škola)
Termíny: 19. – 21. 8. 2016 a 23. – 25. 8. 2017

Místo konání: Středisko Chaloupky, Kněžice 109, 675 21 Okříšky, Kraj Vysočina

Třídenní pobytový kurz zaměřený na prohloubení znalostí a dovedností pro výuku  
v zahradě, v přírodě a na výukové prvky na školních zahradách (příklady dobré praxe).
Určen zejména pro učitele se zájmem o přírodovědné dovednosti v mateřských a základních 
školách. V rámci programu se budou účastníci dělit podle náročnosti. 

Cena semináře pro rok 2016: (cena zahrnuje ubytování, stravu od oběda do oběda, program) 
• ubytování ve 2–3 pokojích se soc. zařízením a lůžkovinami: 1 500 Kč
• ubytování se společných ložnicích (cca 6 osob), ve vlastním spacáku: 1 290 Kč

Přihlásit na seminář v roce 2016 se můžete prostřednictvím on-line formuláře: 
www.chaloupky.cz/zahradakterauci (zahrada která učí)
 
Více informací o organizaci Chaloupky o.p.s. na: www.chaloupky.cz

Tyto semináře jsou realizovány za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP 
v rámci projektu Ekoton – vzdělávání pro podporu biologické rozmanitosti.


