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„Není žádné umění zajistit, aby se děti 
názorně seznámily s hodnotou a významem 
přírody životního prostředí, a probudit 
jejich zvědavost a touhu zkoumat.

Umění je si tento dětsky naivní přístup k 
životu, tento spontánní údiv, trvale zachovat 
a chránit, především v dospělosti být 
schopen s radostí očekávat to, co přijde!

Celoživotní učení směřuje člověka ke  
kreativním myšlenkám, k hledání nových 
výzev a otázek i k odvaze vydat se do  
neznámého terénu!" 

Prof. Dipl.-Päd. Gerhard Hofer

Ředitel 'UmweltBildungAustria' 
Hlavní partner projektu "ACT WELLL!"

UmweltBildungAustria www.ubw.at
Neziskové sdružení nabízí ve vídeňském 
NationalparkCampLobau různorodé outdoorové 
programy v oblasti výchovy k ochraně 
životního prostředí. Realizuje také volnočasové 
programy pro mateřské školky, školy a školní 
družiny i pro rodiny a seniory.

Lipka www.lipka.cz
Příspěvková organizace Jihomoravského kraje 
představuje širokou škálu environmentálního vzdělávání. 
Školám a školkám nabízí jednodenní i pobytové 
výukové programy a rozvíjí také systematické  vzdělávání 
pedagogů na poli environmentální výchovy. Vzdělávací 
akce připravuje rovněž pro širokou veřejnost.

Chaloupky o.p.s. www.chaloupky.cz
Nezisková environmentální vzdě lávac í 
organ izace  se  s íd l e  v  K ra j i  Vysoč ina 
nabízí jednodenní i vícedenní programy 
pro mateřské školky a školy. Realizuje 
t aké exkur ze pro rodiny a programy 
dalšího vzdělávání pro učitele.

Mezinárodní projekt rakouské & české vzdělávací organizace zaměřený 
na ž ivo tn í  p r os t ř ed í ,  podporovaný z  p r os t ř edků Evropské un ie . 

Tým vzdělávacího kurzu
'pedagogika životního prostředí'
zve žáky a žačky z Česka a Vídně

Zazit prirodu!
Rozvijet napady!
Ziskat pratele!
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Spolupráce:
MA 49 Forstamt der Stadt Wien



A takto snadno se ve Vídni můžeš zúčastnit!
 Ke každému 'GreenKidsCamp' v národním parku NationalparkCampLobau 
jsou zvány tři školní třídy z Vídně a tři školní třídy z Jihomoravského kraje 
a kraje Vysočina, vždy se dvěma doprovázejícími vyučujícími.

 GreenKidsCamp 1  16. – 20. září 2013
 GreenKidsCamp 2  09. – 13. června 2014
 GreenKidsCamp 3  16. – 20. června 2014
 GreenKidsCamp 4  15. – 19. září 2014

 Celý pobyt s napínavým outdoorovým programem, dozor 24 hodin 
denně a catering s denně čerstvou bio kuchyní jsou podporovány 
prostředky EU a tím pádem zdarma!

 Tlumočníci a tlumočnice usnadňují česko-rakouské porozumění. Pro příjezd 
mladých hostů bude zorganizována kyvadlová doprava. 'Green Kids' si sebou 
vezmou spacák a stan… Stejně tak jako doufejme hodně zvědavosti a dobré nálady!

 Uzávěrka přihlášek 'GreenKidsCamp' 2013 1. května 2013

    'GreenKidsCamps' 2014 1. března 2014

 Vyzkoušejte si aktivity zaměřené na smyslové vnímání přírody 
a prozkoumejte tajemství lesa. Čeká na vás hravý program o lese 
a hlavně v lese. Objevte tajuplný život obyvatel hmyzího hotelu, 
kompostu, či dalších zákoutí přírodní a permakulturní zahrady.
 Očekávejte neobyčejné exkurze do chráněných území. Zamyslíte se nad tím, 
jak člověk přetváří krajinné systémy a jestli ještě existuje divočina. Těžištěm 
pobytu bude terénní práce a badatelské metody.

 Ekopedagogové vzdělávacího programu 'ACT WELLL!' 'Train 
the Trainer'  jsou v rámci  akcí  'Best Practice'  motivováni 
k obezřetnému a fascinujíc ímu doprovázení  školních tř íd z 
Česka a Vídně do přírody.

 'Green Kids Camps' sdružení 'Umweltbildung Austria' ve vídeňském 
národním parku Nationalpark Camp Lobau a 'Green Kids Meetings' 
'Lipky' v Jihomoravském kraji a 'Chaloupek' v kraji Vysočina nabízejí žákům 
a žákyním nezapomenutelné skupinové prožitky při zážitkově orientovaných 
workshopech v nových zařízeních k environmentální výchově ACT WELLL!

Zhluboka se nadechnout při 'ACT WELLL!'Zhluboka se nadechnout při 'ACT WELLL!'

UmweltBildungAustria  NationalparkCampLobauUmweltBildungAustria  NationalparkCampLobau
 Stanování na 'Zeleném ostrově' v zeleném prostředí na okraji 
divočiny národního parku 'Nationalpark Donau-Auen'... napínavý 
přírodní zážitek pro zvědavé a podnikavé děti!

 Stimulující pestrý outdoorový program otevírá smysly rozmanitosti 
a krásy přírody. Zažiješ praskání táborového ohně, napínavé exkurze 
do lužního lesa 'Donau-Auen', kreativní workshopy, hry obratnosti… 
a nezapomenutelná dobrodružství ve společnosti přátel, ve stanu pod 
lesknoucím se hvězdným nebem!

GreenKidsCamps 2013 & 2014GreenKidsCamps 2013 & 2014
 Do čtyř 'Green Kids Camps' ve vídeňském národním parku 
NationalparkCampLobau jsou srdečně zváni zvědaví žáci a žákyně ve 
věku od 9–14 let se svými doprovázejícími učiteli z Vídně, stejně jako 
z obou českých krajů – z kraje Jihomoravského a kraje Vysočina.

Lipka  'GreenKidsMeetings' v blízkosti BrnaLipka  'GreenKidsMeetings' v blízkosti Brna

A takto snadno se v Česku můžeš zúčastnit!
 Ke každému 'Lipka  GreenKidsMeeting' v blízkosti Brna jsou zvány 
jedna školní třída z Vídně a jedna školní třída z Jihomoravského 
kraje, vždy se dvěma doprovázejícími vyučujícími.

 GKM 1  30. září – 02. října 2013
 GKM 2  14. – 16. dubna 2014 GKM 5  02. – 06. června 2014
 GKM 3  23. – 25. dubna 2014 GKM 6  23. – 27. června 2014
 GKM 4  28. – 30. dubna 2014 GKM 7  08. – 10. září 2014

 Ke každému 'Chaloupky  GreenKidsMeeting' v Kněžnici jsou zvány 
jedna školní třída z Vídně a jedna školní třída z kraje Vysočina, vždy 
se dvěma doprovázejícími vyučujícími

 GKM 8  28. – 30. dubna 2014 GKM 9  29. září – 01. října 2014

 Celý pobyt s napínavým outdoorovým programem, dozor 24 hodin denně 
a catering s denně čerstvou bio kuchyní jsou podporovány prostředky EU 
a tím pádem zdarma!

 Tlumočníci a tlumočnice usnadňují česko-rakouské porozumění. Pro příjezd 
mladých hostů bude zorganizována kyvadlová doprava. 'Green Kids' si sebou 
vezmou spacák... Stejně tak jako doufejme hodně zvědavosti a dobré nálady!

 Ubytování je zajištěno v budově v pokojích s postelemi.

 Poznáte venkovskou krajinu a přírodu Vysočiny. Prozkoumáte, 
co všechno se skrývá v půdě, budete objevovat skrytý život hmyzu 
a různorodost a mnohotvárnost přírody.
  Zažijete noční hru a na dětské farmě si vlastnoručně připravíte 
mléčné výrobky. Poznáte venkovskou krajinu a přírodu Vysočiny 
Ubytováni budete v budově střediska Kněžice u Třebíče ve vlastních 
spacích pytlích.

Chaloupky  'GreenKidsMeetings' in KněžiceChaloupky  'GreenKidsMeetings' in Kněžice

ACT WELLL !

Zazit prirodu!
Rozvijet napady!
Ziskat pratele!
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Informace [CZE]    Přihlášky 1. května 2013 & 1. března 2014
Lipka  +420 541 220 208   lipka@lipka.cz
Chaloupky  +420 567 216 881   info@chaloupky.cz

Informace [AUT]    Přihlášky
UmweltBildungAustria
 02249 28 711   office@ubw.at 

ACT WELLL !


