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Toulavý autobus IX.   17.-19.9.   

Exkurze na ekofarmy 

Exkurze do kompostárny 

19. 9.

30.9.

Piknik pro rodièe s dìtmi 

15.-17.10.

Již devátý Toulavý autobus pro uèitele se zájmem o za-
chování a rozvoj školních zahrad letos vyjel do Královéhra-
deckého a Libereckého kraje. Navštívili jsme inspirativní 
zahrady u škol v Machovì, Broumovì, Studenci, Lomnici nad 
Popelkou, Dubé, Oknech a Dìtenicích. Kromì vybraných 
školních zahrad, z nichž vìtšina získala podporu v rámci 
programu „Škola pro udržitelný život“ nebo z Nadace na 
podporu a obnovu Jizerských hor, jsme navštívili také 
Labyrintárium na zámku Louèeò a zahrady spoleènosti 
Botanicus v Ostré nad Labem. Úèastníci si odnesli spoustu 
námìtù, které jistì využijí na pozemcích svých škol.

Co bude

Hostìtín – rozumnì hospodaøící 

vesnice  31. 10.
 

Navštívíme vesnièku se spoustou inspirujících podnìtù. 
Zdejší projekty se zabývají využitím místních zdrojù, úsporami 
energie, obnovitelnými zdroji energie a technologiemi šetrný-
mi k životnímu prostøedí. Obec je centrálnì vytápìna bioma-
sou, odpadní vodu èistí rostliny v koøenové èistírnì, elektøinu 
vyrábí dvì fotovoltaické elektrárny, nechybí ani energeticky 
úsporné veøejné osvìtlení. Kromì toho v obci stojí pasivní 
dùm Centra Veronica, moštárna s BIO-produkcí, historická 
sušírna ovoce a obèané využívají solárního ohøevu vody.

barevné listí slibuje nadcházející klidnou zimu – prý má být 
letos velmi tuhá. My se ale k zimnímu spánku nechystáme.  
Dotiskli jsme již vyprodané Klíèe k urèování stromù v zimì       
a také Vodní èarování. Podaøilo se nám po dvou letech dokon-
èit celou sadu karet vìnovaných Brnìnským chránìným 
územím. Všech 29 karet lze vyzvednout u nás v kanceláøi. Další 
tisky publikací se pøipravují a mezitím s námi mùžete jít tøeba 
na zajímavou geologickou exkurzi.

 Petr Laštùvka

Hektický podzim je pomalu za námi a pozvolna opadávající 

Tradièního pikniku pro rodièe a dìti se letos zúèastnilo 13 
rodin. Ubytováni jsme byli na Sluòákovì u Olomouce. Cílem 
bylo probádat hlavnì krásy lužních lesù Litovelského Pomoraví.

U pøíležitosti mìsíce biopotravin jsem navštívili dvì ekofar-
my na Vysoèinì. U pana Kadeøávka ve Vìcovì jsme si pohladili 
oveèku a nakoupili sýry, na farmì Baucis u Bystøice nad Pern-
štejnem jsme prošli rozlehlá pole, nakoupili zeleninu a ochu-
tnali èerstvou š�ávu z biomrkve. Fotografie naleznete 

Neménì zajímavá byla také návštìva brnìnské kompo-
stárny v Èernovicích. Fotogalerie z této akce je zde.

zde.

http://www.rezekvitek.cz/?idc=27&ida=99&ak=1&rk=2010
http://www.rezekvitek.cz/?idc=27&ida=97&ak=1&rk=2010
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Karty stromù – Listnáèe 2

Nové výukové programy

e-obchùdku.

V záøí jsme vydali nový díl Karet stromù. Doteï jste si u nás 
mohli koupit dva díly: Jehliènany a Listnáèe 1. Tøetí díl pomùc-

ky Listnáèe 2 pøedstavuje 
dìtem pìt dalších listnáèù: 
olši, jasan, jírovec, javor          
a akát. 
Výuková pomùcka je urèena 
pøedevším dìtem od 3 do 10 
let. Obsahuje sadu karet se 
siluetami stromù, jejich jed-
notlivými èástmi a slovním 
doprovodem. V metodice 
naleznete øadu námìtù na 
využití karet. 
Všechny tøi díly si mùžete 
koupit v naší kanceláøi nebo 
objednat v

Na sraz s Duchem místa V 1.11.

Pohled do minulosti Zemì 13. 11. 
Geologická exkurze po okolí Brna. Pod vedením odborníka 

z Mendelovy univerzity nahlédneme do dávné i nedávné 
minulosti geologické historie Zemì. Dozvíme se, na jakém 
podloží se rozkládá Brno, Moravský kras èi další místa v našem 
okolí, jak naše krajina vznikala i jak její vývoj pokraèuje. 
Zaèneme na Hádech pohledem na Brno i odkryté vápence a 
budeme pokraèovat do Moravského krasu.

Podrobnosti ke všem chystaným akcím naleznete

Další díl z exkurzí po mìstì Brnì v pon-
dìlí 1.11. v 16 hodin. Tentokrát nás èeká 
opravdu zajímavá procházka a diskuze          
s dvìma mladými architekty o moderní  
architektuøe našeho mìsta a celkovì pro-
mìnách veøejného prostoru okolo nás. Zaè-
neme u galerie Wannieck u Vaòkovky, 
projdeme pøes Kolištì na Malinovského 
námìstí (Dùm umìní), okolo OD Centrum až 
na námìstí Svobody, kde nás èeká také mno-
ho aktuálních námìtù k debatì. Pøidejte se 
k nám, urèitì bude o èem diskutovat.

V souèasné dobì jsou do nabídky výukových programù 
zaøazeny dva nové výukové programy. Programy jsou finanènì 
podpoøeny z Operaèního programu Vzdìlání pro konkuren-
ceschopnost, proto jsou školám nabízeny bezplatnì.
 Objednat si je mùžete na

Po proudu s øekou (pro 6.–9. tøídu ZŠ)

Voda v krajinì a všechno, co s ní souvisí. Vodní toky 
významnì utváøely a stále dál formují krajinu kolem nás. 
Dostupnost vody urèuje charakter pøírodních spoleèenstev    
v naší blízkosti. Jak se øeka promìòuje? Co v ní žije? K èemu 
jsou dobré povodnì? Co jsou to regulace a na co všechno mají 
vliv? Poznejte s námi význam øek, procesy, které v nich fungují, 
obyvatele písèitých náplavù i hlubokých tùní.

Cesta vody vodovody (pro 3.–7. tøídu ZŠ)

Voda je pro náš život naprosto nepostradatelná. Èím vším si 
ale musí projít pøi cestì do umyvadel a døezù v naší 
domácnosti? Kolik jí spotøebujeme? Co se s ní dìje dál? Jak 
èlovìk nakládá s vodou, co konkrétnì je ještì možné vylepšit? 
Na tyto a mnoho dalších otázek dìti postupnì naleznou 
odpovìï v tomto výukového programu. Seznámí se 
podrobnìji s procesy úpravy pitné vody, na vlastní kùži si 
vyzkouší, jak  funguje èistírna odpadních vod.

http://www.rezekvitek.cz
http://www.rezekvitek.cz/?idm=10
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