JAK NA SUCHO V ZAHRADĚ
SEMINÁŘ S EXKURZÍ PO PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ A S UKÁZKOU AKTIVIT A HER PRO DĚTI
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Sobota: 03. 10. 2020
Místo konání:
SEVER Horní Maršov, DOTEK-Dům obnovy tradic, ekologie a kultury, Horská 175, 542 26 H. Maršov

Lektorky: tým lektorů z organizací Přírodní zahrada z.s. a Středisko ekologické výchovy SEVER
Cílová skupina
Seminář je určen pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, středních škol, vychovatele školských zařízení, pro učitele
- vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pro pedagogy volného času, zahrádkáře a nadšence v
oblasti zahrad.

Program
08:30 – 09:00  registrace účastníků, drobné občerstvení
09:00 – 09:15  Martina Petrová, předsedkyně a finanční manažerka spolku Přírodní zahrada z.s., představení projektu JAK NA SUCHO V ZAHRADĚ
09:15 – 10:45  Dana Křivánková, poradkyně přírodních zahrad a permakulturní designérka –
přednáška: význam vody v zahradě, přehled možností a rad, jak uchovat v zahradě dostatek vody,
dešťový záhon a vodu šetřící prvky
10:45 – 11:00  přestávka
11:00 – 12:30  Michaela Glovňová, lektor Střediska ekologické výchovy SEVER, praktická část: jezírko
– budování, život v něm a jeho význam
12:30 – 13:30  přestávka na oběd (hradí si účastníci, možné objednat předem viz info níže)
13:30 – 14:30  Šárka Škodová, lektor Střediska ekologické výchovy SEVER, Exkurze - Přírodní zahrada
Na Dotek Horní Maršov
14:30 – 16:15  Michaela Glovňová a Šárka Škodová, problematika vody a sucha v zahradě –
praktické ukázky aktivit a her pro děti
16:15 – 16:30  ukončení programu
Kontakt: Michaela Glovňová, 734 310 968, michaela.glovnova@ekologickavychova.cz
Občerstvení:
✓ během semináře je zajištěno malé dopolední občerstvení. Za 80,- Kč si můžete objednat
oběd ve variantě vegetariánské či konvenční. Pokud máte speciální dietu, upřesněte ji.
Přihlášku vyplňte ZDE, uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2020.
✓ Na základě vyplnění přihlášky Vám vystavíme fakturu účastnického poplatku.
✓ Pokud si budete chtít domluvit spolujízdu, použijte formulář ZDE
Storno podmínky:
✓ 8 dnů a méně před začátkem akce, poplatek nelze vrátit. Je možné za sebe najít náhradníka.
✓ Drobné změny v programu vyhrazeny.

