
  
Přehled akcí 

 
 Kontakt 

 
  

Management pro lektory ekologické výchovy - 
Právní základy činnosti ekologické výchovy p ři 
realizaci vzd ělávacích nabídek 
28.04.2011 a 31.05.2011 v Dráždanech 
 
Trinacionální Den ekologické výchovy – 
Prezenta ční trh ekologické výchovy 
29.05.2011 v Lesní botanické zahradě v 
Tharandtu 
 
Oheň a plamen – Od paliva k ho ření 
16.06.2011 ve Zwickau 
 
4. Sasko-Dury ňské dny ochrany p ůdy 
16. a 17.06.2011 v Chemnitz 
 
Bioenergie na základních školách – další 
vzdělávání pedagog ů 
07.07.2011 v Lipsku 
 
Na entomologické expedici lesy na levém 
břehu Labe 
23.07.2011 silnice mezi Constappel a Röhrsdorf, 
místní část Hartha 
 
Úvod do tématu Fauna a flóra st řední Evropy: 
divoké v čely 
07. a 13.08.2011, zámek Niederspree 
 
Kurz pedagogiky životního prost ředí, Modul 7: 
Práce s d ětmi a mládeží s poruchami chování 
27. a 28.10.2011 v Schöně 
 
Trinacionální den ekologické výchovy – 
odborná konference: Poznávat - m ěnit - tvo řit I 
tipy a nástroje pro více radosti a úsp ěchů v 
ekologické výchov ě  
01. a 02.12.2011 v Míšni 
 

 Jan Tandler 
Venkovský prostor o.p.s. 
U Nisy 745/6a 
460 01 Liberec 3  
 
Telefon: +420 485 113 444 
Fax: +420 485 113 443 
Email: tandler@venkovskyprostor.cz  
 
 
Místo setkání a p říjezd:  
Botanická zahrada Schellerhau 
Hauptstraße 41 
01773 Altenberg 
 
http://www.naturbewahrung-
osterzgebirge.de/index.php/lage-anfahrt.html  
K dispozici jsou parkovací místa v blízkosti vchodu 
 
Autobus: viz www.rvd.de   
do Kipsdorf/Altenberg:  
Linky 360  a 398 (Dresden - Teplice) 
z Kippsdorf/Altenberg do Schellerhau: 
Linka 367  (Kipsdorf - Geising) 
 
Vlakem: viz www.bahn.de 
Müglitztalbahn RB 72 (Heidenau - Glashütte - 
Altenberg), dále pak autobusem 
 
Rámcové podmínky: 
Akce se koná v rámci projektu „Nové cesty pro 
ekologickou výchovu v Sasku a Čechách – Rámcový 
projekt Trinacionální sítě ekologické výchovy (TNU)“.  
Jednací jazyk je němčina. Všechny příspěvky budou 
tlumočeny. 
Nebude vybírán žádný účastnický příspěvek.  
Prosím pamatujte na vhodné oble čení dle po časí. 
Akce bude vesměs probíhat venku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naslouchat p řírodě 
kolem nás 
 
B 36/11-2 
 
 
Exkurze za p říklady dobré praxe do 
Botanické zahrady Schellerhau a do 
východního Krušnoho ří 
 
v pátek, den 17. června 2011 
 
 

    

     



Závazná p řihláška 
 

 Program 
 

 Obsah  
 

na akci B 36/11-2 „Naslouchat p řírod ě kolem nás“  dle 
účastnických podmínek Akademie Saské zemské 
nadace pro přírodu a životní prostředí.  
 
Organiza ční připomínky: viz zadní strana 
Uzávěrka p řihlášek je 06.06.2011. Poté je možné 
přihlásit se pouze za předpokladu volných míst. 

 
     

 
Příjmení, jméno 
  
 

      
 

Funkce, firma nebo soukromě 
  
  

      
 

Ulice 
   

      
 

PSČ, Místo 
  
 

      
 

Telefon/Fax 
  
 

      
 

E-mail 
   

      
 

Podpis 
 
 
 
Přihlášku můžete zaslat e-mailem, poštou nebo faxem: 
Fax  +420 485 113 443 
E-mail: info@venkovskyprostor.cz  
Venkovský prostor o.p.s. 
U Nisy 745/6a 
460 01 Liberec 3  
 

 10:00 Přivítání  
 Katrin Weiner, Saská zemská nadace pro 
 přírodu a životní prostředí  
 
10:05  Prohlídka botanické zahrady  Schellerhau 
 a hrající prohlídka se zvukovými zážitky  
 Hannes Heyne, ředitel KlangHütte Drážďany 
 (zvuková chaloupka) 
 Annette Zimmermann, ředitelka botanické 
 zahrady 
 
11:30 Představení modulu ekologické výchovy 
 „Naslouchat p řírod ě kolem nás“ a hravá 
 práce s p řírodními hudebními nástroji  
 Hannes Heyne 
 
12:30 Oběd v Horním hostinci (Oberer Gasthof) 
 
13:30 Sluchová procházka k vrcholu 
 Pöbelknochen (833m) s praktickými 
 cvi čeními a výrobou nástroj ů v přírod ě 
 Hannes Heyne 
 
15:30 Společné vyhodnocení a diskuze 
 Káva a koláč 
 

16:00 Závěr exkurze 

 

  

 „Zvukové zážitky“ v Botanické zahrad ě 
Schellerhau a „Ekologická výchova 
s hudebními nástroji z p řírody a jednoho sv ěta“  
Název našeho projektu „Nové cesty pro 
ekologickou výchovu v Sasku a Česku“ je pro nás 
závazkem. V rámci této exkurze bychom se chtěli 
zabývat zvuky z přírody, novými metodami, 
prožívání přírody všemi smysly – zvláště pak 
samozřejmě sluchem. Chtěli bychom dát 
účastníkům příklady a předat postupy pro vlastní 
vzdělávací nabídky ekologické výchovy na toto 
téma.  
 
Zvukový zážitkový park v Botanické zahradě 
Schellerhau, dokončený v roce 2006, spojuje 9 
zvukových objektů pro návštěvníky (sami si mohou 
zahrát) s krajinnými, botanickými a geologickými 
prvky. Návštěvníci vstupují do vzájemného 
kontaktu s okolní přírodou. V rámci prohlídky 
budou popsány a vysvětleny důvody a metody. 
Sbírka hudebních nástrojů z Jednoho Světa se 
představí jako prostředek k hravému učení pro 
"předmět“ hudba—ekologická výchova. 
Hra na přírodní hudební nástroje může zvláště 
oživit dialog mezi různými kulturami a jazyky a je 
proto velmi vhodná pro praktické využití 
v přeshraničním kontextu. 
Mimo Botanickou zahradu si účastníci vyzkouší a 
poznají praktické možnosti akustické ekologie, 
sluchová cvičení a výrobu hudebních nástrojů 
v přírodě. 
 
Exkurze je určena zvláště lektorům ekologické 
výchovy, pedagogům, vychovatelům, vědcům a 
umělcům, kteří praktikují nebo usilují o 
interdisciplinární způsob práce. 
 

      

 


