
 

    

 

 

 

 

 

DŘEVO VE VŠECH PODOBÁCH 

Ekocentrum Chaloupky, Baliny, 7. - 8. listopadu 2022 

Pro koho je seminář určen 

Seminář je určen pro pokročilé lektory.  

Specifikace základní vstupní úrovně znalostí a dovedností účastníků 

Základní zkušenost s prací s dětmi.  

Vzdělávací cíl semináře 

Cílem semináře je ukázat rozmanité možnosti využití stromů a dřeva jako prostředku environmentální 

výchovy. Účastníci si v terénu i v učebně vyzkouší několik aktivizačních metod, kterými mohou obohatit 

výuku. Nedílnou součástí semináře je nácvik praktických dovedností v truhlářském ateliéru. 

Anotace semináře 

Seminář se skládá ze čtyř tříhodinových bloků.  

Jeden blok bude věnován využití stromů ve venkovní výuce napříč všemi předměty.  

V dalším bloku budou účastníci zjišťovat vlastnosti dřeva a také se zaměříme na dřevo a les jako na 

nezbytnou součást globálního cyklu uhlíku.  

Ve třetím a čtvrtém bloku budeme pracovat v truhlářském ateliéru. Účastníci poznají vhodné materiály 

a pracovní nářadí, osvojí si různé techniky zpracování dřeva a sami si vytvoří několik jednoduchých 

výrobků ze dřeva, které mohou použít při práci s dětmi.  

Metody a formy využité v rámci semináře 

Výuka v terénu, badatelství, experiment, hra, nácvik praktických dovedností.  

40 % času semináře proběhne venku.  

Lektorský tým 

Seminář povede lektorský tým Chaloupek.   

Ing. Martin Kříž – vedoucí ekocentra Chaloupky Kněžice a zástupce ředitele pro pedagogickou činnost 

Chaloupek o.p.s., vzděláním agroekolog, zkušenost s DVPP pro učitele, specializuje se na výuku 

v terénu a zahradě, publikuje v této oblasti a školí učitele nejen na akcích Chaloupek, ale jezdí i za hra-

nice regionu. Zároveň je vedoucím dětské turisticko-vlastivědné organizace ZS Morava. Specializuje se 

na výuku v terénu a ve školní zahradě. Vede semináře zaměřené na badatelství a výuku v terénu, na 

místně ukotvené učení a tvorbu regionálních učebnic a na simulační a strategické hry ve výuce. Vzdě-



 

 

 

 

lání: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, zemědělská specializace, obor agroekologie, 

diplomová práce: Ekologická výchova v CHKO Pálava.   

Bc. Stanislav Juhas - dlouholetý lektor vzdělávacích rukodělných kurzů pro děti i dospělé, od roku 2013 

programový pracovník Chaloupek. Nadšenec do řezbářství a dalších technik zpracování dřeva. Již více 

než pět let realizuje jednodenní výukové programy, semináře pro učitele, rukodělné kurzy pro veřej-

nost i rukodělné tábory pro rodiče s dětmi zaměřené na „dřevořezání“. Vzdělání: Jihočeská univerzita v 

Českých Budějovicích, Přírodovědná a ekologická výchova.  

Časový harmonogram 

Seminář je dvoudenní. Účastníci budou rozděleni do dvou skupin a každé skupině se bude vždy věno-

vat jeden lektor. V průběhu dne se skupiny vždy prostřídají ve dvou blocích.  

První den semináře se začíná v 10:00 drobným občerstvením, vlastní program začíná v 10:30 hodin, 

seminář končí druhý den v 15:30. 

Pro vydání osvědčení je nutné absolvovat celý seminář v počtu 12 hodin. Pokud odjedete dříve, bude 

na Vašem osvědčení uveden pouze počet absolvovaných hodin.  

Účastnický poplatek 

Účastnický poplatek činí 2 000 Kč pro členy Pavučiny, 3 000 Kč pro ostatní účastníky. V ceně je zahrnu-

to ubytování, stravování (plná penze, strava vegetariánská) a program. Cena nezahrnuje dopravu 

účastníků do místa konání semináře. Seminář je určen pro minimálně 15 a maximálně 22 účastníků, 

přednost mají dříve přihlášení.  

Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření přihlašo-

vání. Poplatek se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semi-

náře zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka. 

Seminář bude akreditován, o akreditaci semináře je zažádáno. 

Přihlášky 

Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 30. září 

2022. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní domluvy. Pokud zájem o seminář 

výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně omezit počet účastníků z jedné 

organizace. S přihlášením neváhejte.  

 

V případě, že bude přihlášeno méně než 15 účastníků, nebude se seminář konat. Není to v našich fi-

nančních možnostech.  

Přihlásit se lze vyplněním přihlášky https://forms.gle/uLgfRZKL8yaWG651A O přijetí přihlášky budete 

informováni obratem, o realizaci semináře a Vašem zařazení do něj budete informováni nejpozději do 

3. října 2022.  

Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely školení dle naří-

zení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 

v souladu se zpracováním osobních údajů a jejich předání třetí osobě (organizátorovi semináře).  

https://forms.gle/uLgfRZKL8yaWG651A


 

 

 

 

Ostatní 

Nejpozději 10 dní před začátkem semináře Vám bude zaslán podrobný program a další organizační 

informace. 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108 
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