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KAPRADÍČKO 2020

ČTVRTEK 5. LISTOPADU 2020 Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, 
Pražská třída 1/46, vchod z ulice Zelené

12. regionální setkání  
pedagogů mateřských škol  

se zájmem o ekologickou výchovu  
a podporující vzájemnou výměnu  

zkušeností a spolupráci

TÉMA
(BEZ)ODPADY

menu >
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PROGRAM
8.00—8.30 Prezence

8.30—9.00 Zahájení

9.00—9.30 Prezentace / Přednáška

Jak žít bez obalu – představení firmy a její činnosti.  
Mgr. Marta Dolanová, majitelka firmy Bez obalu HK 

9.30—10.00 Prostor pro prezentaci mateřských škol

10.00—10.30 Přestávka 

Seznámení s materiály prezentujících MŠ

Publikace a materiály na prodej

10.30—12.00 DOPOLEDNÍ DÍLNY

12.00—12.30 Přestávka

Možnost občerstvení a nákup publikací

12.30—14.00 ODPOLEDNÍ DÍLNY    

14.00—15.00 Zakončení

Společná prezentace výstupů dílen 

Hodnocení, předání osvědčení o účasti

Na setkání si vás dovolují pozvat:

Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o.p.s.  
ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER, Základní článek Hnutí 
Brontosaurus a Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.
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DOPOLEDNE
JAK NEVYTVÁŘET ODPAD

Mgr. Michala Holoubková

O lektorce: Mamka dvou menších dětí a učitelka 
biologie a základů společenských věd na Ob-
chodní akademii v HK, kde pracuje i v projektu 
podporujícím dětské podnikání na MŠ a ZŠ. Má 
zkušenosti i s alternativním vzděláváním. Má ráda 
přírodu, výtvarno a myšlenku udržitelnosti.

O dílně: Naším cílem je probudit v dětech všíma-
vost pro ochranu přírody v každodenním životě 
a naučit je ptát se: Proč používáme obaly? Kam 
se podějí, když je vyhodíme? Co s tím můžu udě-
lat já sám? Proč bychom měli chránit přírodu?

V dílně předáme dětem praktické tipy, jak může 
vypadat život v domácnosti, kde se redukují od-
pady na minimum. Na zážitkových příkladech si 
vysvětlíme, proč to má smysl. Nebude chybět ani 
inspirace k dětskému podnikání.

VIDEEM K ZÁCHRANĚ PLANETY

Eliška Víravová

O lektorce: Studentka 1.ročníku České lesnické 
akademie – obor EKOLOGIE A ŽP. Od dětství 
se spolu s mladší sestrou věnuje nátáčení videí, 
prostřednictvím kterých lidem vysvětluje a ukazuje 
možnosti šetrného chování k naší planetě. Laure-
átka CENY JOSEFA VAVROUŠKA 2020 v katego-
rii do 33 let – Ekozásek roku.

O dílně: Chcete vědět, jak natočit ekofilm o životě 
bez odpadu, ve kterém si děti zahrají hlavní hrdi-
ny a přitom se naučí nakupovat, vařit a výletovat 
s tím, že za sebou nebudou zanechávat naší zemi 
zbytečné obaly? Film, který následně natočíte 
v mateřské škole se svými dětmi, si dokážete na 
základě nabytých zkušeností sami sestříhat, nebo 
ho po domluvě sestříhá lektorka. Výsledek může 
sloužit jako návod pro rodiny a přátele. Děti se 
ve filmu uvidí jako velký vzor a dobro - druzi pro 
planetu. 

ODPOLEDNE
AGÁTA A CIVILIZACE

Bc. Lenka Hronešová

O lektorce: Ředitelka a lektorka Střediska ekolo-
gické výchovy SEVER Hradec Králové, o.p.s., au-
torka metodických publikací pro předškolní vzdě-
lávání a 1.st.ZŠ (O čtyřech královstvích, Inspirace 
les, Jak se máte, Cibulkovi? a další)

O dílně: Spolu s čarodějnicí Agátou obletíme svět 
a pěkně z výšky se podíváme, jak se na něm žije. 
Mají lidé, zvířata a rostliny něco společného? Co 
je vlastně příroda a k čemu ji potřebují lidé?
Půjdeme navštívit rodinu Hamtákových, abychom 
prozkoumali jejich domácnost a poradili jim, jak 
mohou chránit přírodu.

VYROBTE SI SVŮJ VERMIKOMPOSTÉR

Andrea Šustrová

O dílně: Přestaňte házet slupky do koše a pro-
měňte je v prvotřídní hnojivo! Kompostovat může 
každý - v domě se zahradou i v garsonce. Stačí 
přijít na workshop organizace KOKOZA a hned 
můžete začít. Odnesete si nejen zbrusu nový 
vermikompostér, který společně vyrobíme, ale i 
spoustu kompostovacích tipů a osobně prověře-
ných vychytávek. Těší se na vás naše odbornice 
na kompostování Andrea Šustrová. 
Na místě je možné pořídit si i žížalí násadu  
za 100 Kč. Maximální počet účastníků: 10

PRAKTICKÉ DÍLNY / ANOTACE

Změna programu vyhrazena
Čeká vás drobné občerstvení, prodej pomůcek a literatury.



ÚČASTNICKÝ POPLATEK

350 Kč pro pedagogy z MŠ registrovaných v síti MRKVIČKA.

400 Kč pro pedagogy z neregistrovaných MŠ a ostatní účastníky.

Účastníci obdrží akreditované osvědčení  

pouze v případě absolvování celého programu!

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Místo konání letošního ročníku se mění, akce 
se uskuteční ve Středisku ekologické výcho-
vy SEVER Pražská třída 1/46, vchod z ulice 
Zelené

Dostanete se k nám pomocí MHD č. 3, za-
stávka „Základní škola Kukleny“. Pokud se 
dopravujete autem, nejbližší parkovací plo-
chou je parkoviště Pardubická na Anenském 
náměstí. Lze také parkovat přímo u budo-
vy na Pražské třídě (podélné parkování na 
chodníku).

ne

Uložte přihlášku jako samostatné PDF a pošlete na adresu:
lenka.hronesova@ekologickavychova.cz

Z nabídky prosím vyberte jednu dopolední a jednu odpolední dílnu.

PŘIHLÁŠKA

Jméno a příjmení

Organizace

Adresa

Telefon

Platná registrace v síti MRKVIČKA ano
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UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Do 31. 10. 2020 na adrese: 

lenka.hronesova@ekologickavychova.cz

tel.739 203 209
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