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KAPRADÍČKO 2022

ČTVRTEK 13. ŘÍJNA 2022

Středisko ekologické výchovy SEVER 
Hradec Králové, Pražská třída 1/46, 
vchod z ulice Zelené

13. regionální setkání pedagogů mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu  
a podporující vzájemnou výměnu zkušeností a spolupráci

TÉMA:

PTAČÍ SVĚT 
SOUŽITÍ S ČLOVĚKEM

menu >
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PROGRAM čtvrtek 13. října 2022

8.00—8.30 Prezence / vestibul

8.30—9.15 Zahájení / učebna č. 1

Prezentace mateřských škol

9.15—10.00 Společná přednáška/ učebna č. 1  

PTÁCI VE MĚSTĚ 
Ivan Tláskal, ornitolog, spoluautor knihy  
PTÁCI Hradce Králové, přednáška na téma  
Ptáci a lidská sídla

10.00—10.30 Přestávka / učebna č.1

Publikace a materiály na prodej, občerstvení

10.30—12.00 DOPOLEDNÍ DÍLNY

12.00—12.30 Přestávka / učebna č.1

Publikace a materiály na prodej , občerstvení   

12.30—14.00 ODPOLEDNÍ DÍLNY    

14.00—15.00 Zakončení / učebna č.1

Společná inspirace, 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
VÝROBA PŘÍRODNÍHO KRMÍTKA

Kateřina Lichtenbergová

O lektorce: “Už jako dítě jsem ráda prozkoumá-
vala přírodu a experimentovala s ní. Ráda zaměst-
návám své ruce nejrůznějšími tvořivými činnostmi 
a chci, aby mé výtvory měly i praktické využití. To 
všechno se snažím propojit ve své práci s dětmi 
ve středisku ekologické výchovy SEVER v Hradci 
Králové”. 

O dílně: Krmítko je pro ptáčky nejen místem, kde 
si mohou nasytit svá bříška, ale i místem setkává-
ní s jinými opeřenci. A pro nás lidi, především ty 
žijící ve městě, je zastavení u krmítka příležitostí 
se na chvíli zpomalit, přiblížit se přírodě a po-
zorovat, kolik nejrůznějších druhů ptáků u nás 
v zimě žije. Pojďme si společně vyrobit krmítka, 
která krásně splynou s vaší zahradou, lesem nebo 
městským parkem! 
Veškeré pomůcky pro výrobu vám zajistíme, bu-
dete jen potřebovat nádobu, v níž si hotový výro-
bek odnesete. (Ideální by byl např. kyblík s víčkem 
od jogurtu) .

PTÁCI VE MĚSTĚ – procházka s pozorováním

Kamil Hromádka 

O lektorovi: “Ornitologii se věnuji prakticky od 
malička a mám s tímto oborem spojeno spoustu 
zážitků. Postupně jsem vystudoval ochranu pří-
rody, věnoval se monitoringu ptáků a naposledy 
založil kurz ornitologie v Orlickém Záhoří”. 

O dílně: I ve městě se můžeme v každém ročním 
období setkat s určitými druhy ptáků, kteří se 
ozývají typickými popěvky. Společně se naučíme, 
podle čeho je poznat, kde je hledat a jak je po-
zorovat pomocí dalekohledu a nebo jen tak – pro 
radost. Umět slyšet, vidět a moci zažít fascinující 
svět přírody je úžasné.
Dílna proběhne venku, pro účastníky budou k dis-
pozici dalekohledy.

ODPOLEDNE
PTAČÍ ROK

Lenka Hronešová

O lektorce: “ Ekovýchově se věnuji bezmála čtvrt 
století (u SEVERu 20 let). Ráda o přírodě učím, ale 
hlavně v ní pobývám a zažívám dobrodružství. Za-
jímá mě, proč se věci dějí, a jaká je souvislost mezi 
příčinou a následkem.”

O dílně: Ptáci jsou našimi blízkými sousedy. Tak, 
jak se z jejich zpěvu  radujeme po celý rok, mohou 
vás všemi ročními obdobími provázet i ve  vaší MŠ 
v podobě tematické výuky, sestavené z integro-
vaných vzdělávacích celků. Přijďte se inspirovat 
a prakticky si vyzkoušet pestrou škálu aktivit a se-
známit se s novými pomůckami.

PRAKTICKÉ DÍLNY / ANOTACE

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

JAK SI PORADIT S URČOVÁNÍM PTÁKŮ

Kamil Hromádka - ornitolog

O dílně: “Pojďme se zaposlouchat do nejběžnějších 
hlasů ptáků. Který druh se za popěvkem skrývá, 
jak ho poznáme a ve kterém přírodním prostředí 
ho najdeme? Na tyto otázky si nejen odpovíme, ale 
vyzkoušíme si i několik zábavných aktivit.
Umět slyšet, vidět a moci zažít fascinující svět pří-
rody je úžasné”.



ÚČASTNICKÝ POPLATEK

400 Kč pro pedagogy z MŠ registrovaných v síti MRKVIČKA.

550 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 2. 10. 2022 na adrese: 

lenka.hronesova@ekologickavychova.cz

tel.739 203 209, 607 602 903
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