LUDMILA CIMLOVÁ
Velice příjemný seminář. Oceňuji báječný přístup všech lektorů, jejich ochotu a nasazení. Celý
strávený den byl velmi poučný a zajímavý. Moc děkuji za nádherně zpracované materiály, které určitě
naleznou využití při dalších činnostech. Díky všem.

ANETA NOVÁKOVÁ
Seminář byl pro nás velmi přínosný hlavně výukovými materiály, které jsou pro nás velmi cenným
zdrojem pro výuku. Lektoři byli velmi milí a plni energie. Děkujeme za přínosný den!

JAROSLAVA BICKOVÁ
Děkujeme za pěkný a inspirativní den. Oceňuji krásné materiály, které jsou úžasně propracované.
Jezdíme na drahé odborné semináře, které ani v nejmenším nedosahují vaší kvality. Díky.

BLANKA POŠMOURNÁ
Seminář hodnotím velmi pozitivně. Získala jsem dostatek nových praktických námětů a inspirace,
kterou určitě při své práci využiji. Poutavý a zajímavý výklad. Dostatečná nabídka materiálů
k nakoupení.

ALEŠ PROCHÁZKA
Seminář byl zajímavý svou lokalitou konání. Je dobré, že jsme si aktivity mohli vyzkoušet přímo
v terénu, pod dohledem odborného pracovníka NPŠ. Didaktický materiál – příručka „Pojďme na to od
lesa“ je velmi kvalitně zpracován a věřím, že si najde trvalé místo mezi našimi nejpoužívanějšími
pomůckami v naší škole.

VĚRA LUKÁŠOVÁ
Krásné, informativní, inspirativní, vzdušné, příjemně venkovní, vše perfektně zpracované a
srozumitelně předané. Děkuji!

KATEŘINA VLKOVÁ
Moc děkuji za příjemně strávený den. I když jsem hodně aktivit prožila na SEVT Stožec v červnu, moc
ráda jsem si je připomněla na vlastní kůži. Materiál určitě využiji a už se na to moc těším. Na semináři
bych neměnila nic. Máte krásnou práci. Hezký zbytek léta.

JAROSLAVA MAXOVÁ
Seminář byl úžasný, počasí nádherné, prostředí super, lektoři výborní, veliký přínos pro moje
zaměstnání – nápady, nové aktivity, prožitek z aktivit. Výuka v přírodě – v šumavském lese, na louce,
názornost, bezprostřednost – prostě nejlepší. Příště se jistě zúčastním zase, narodila jsem se v Sušici,

dětství prožila v Kolinci a nyní žiji v Mladicích. Přírodu mám nejvíc ráda a vedu k tomuto i vlastní děti
a snažím se o to i v naší MŠ. Bez přírody by člověk přece nebyl…… Moc a moc děkuji!

MARTINA HRADSKÁ
Účast na dnešním semináři byla dobrou volbou. Líbilo se mi propojení teorie a praktické části. Kromě
nových poznatků jsem se obohatila o mnoho námětů pro práci s dětmi. Program celého dne byl
promyšlený, bez prostojů. Nenudila jsem se. Určitě mnoho her zařadím při výchovné činnosti
s dětmi. Lektoři byli šikovní, bylo poznat, že svou práci dělají s láskou a zaujetím. Interiér budovy i
okolí je také velké plus. Na závěr: PARÁDA. Moc děkuji.

ZUZANA ZAJÍCOVÁ
Seminář byl velmi prakticky a odborně zaměřen a veden. Velmi oceňuji názornost ukázek, kdy
člověku vystačí pouze přírodní materiály. V dnešní přetechnizované době je krásné, když se dětem
názorně ukáže koloběh vody pouze pomocí stužky a není k tomu potřeba žádný tablet nebo
interaktivní tabule. Děkuji.

KATEŘINA GÁLOVÁ
Organizace semináře:
+ dopředu jasná osnova dne
+ kvalitní komunikace před seminářem i během něj
+ dostatečný časový fond pro všechny aktivity
+ příjemné prostředí
- malá přednášková místnost (plně kompenzováno volnou krajinou během venkovních aktivit)
Obsah semináře:
+ stručný a jasný úvod
+ kvalitní informace
+ praktické využití při výuce a výchově
Velmi děkuji Martině Kučerové a celému jejímu týmu za skvěle strávený den plný nových vědomostí,
zkušeností, dovedností, zážitků a motivace do dalšího školního roku.

VĚRA TOMÁŠKOVÁ

Na seminář jsem se přihlásila kvůli rozšíření svých „obzorů“. Hned po zahájení mě velmi mile
překvapil obsáhlý materiál, jenž jsme obdrželi. Kromě krásného prostředí, včetně ubytování, milého
přístupu a spousty nápadů si odvážím nádherné prožitky a praktické zkušenosti. Moc ráda bych se na
Šumavu vydala s dětmi naší MŠ. Smekám!!! před celým týmem, jeho elánem a výsledky jejich
práce!!! Děkuji!

MARIE VAŇKOVÁ

Všechny body programu mi přišly smysluplné, v logické návaznosti za sebou. Oceňuji časovou
dochvilnost dle plánu. Klidně by mohlo být více času věnováno popisování a praktické činnosti
s publikací Pojďme na to od lesa (na úkor popisování veškerých dalších publikací). Vyzkoušení her na
vlastní kůži je neocenitelné. Dobré byly postřehy a další rozšíření ke hrám. Hry byly velmi zábavné.
Některé bych zkrátila (hrála méně her) a místo toho zařadila více dalších her. Celkově považuji školení
za velmi přínosné. Děkuji.

ING. ARCH. MARIA STUPKOVÁ

Velmi ráda jsem se zúčastnila semináře plného inspirace a veselých – edukativních her v přírodě. Hry
korespondují s příručkou, kterou jsme obdrželi, takže jsme lesní pedagogiku mohli opravdu „prožít“.
Děkuji za tuto zkušenost. Hra s provazem a všechny pohybové hry jsou velmi chytlavé. Přeji vám
mnoho štěstí.

PETRA MARHOUNOVÁ

Děkuji za možnost strávit den v pozici učeného, s připraveným programem, zajištěnými materiály.
Názorné ukázky, praktické vyzkoušení mě motivuje k využití nejen v rodině, komunitě, ale i
v aktivitách pro veřejnost – kroužek pro děti. Přeji hodně síly, otevřená hodnocení a nadšení pro věc.

KATEŘINA BARTOŇOVÁ
Seminář splnil má očekávání. Velice oceňuji propojení informativní části (která byla pro mě
obohacující ohledně činností vašich center) s částí praktickou – v nádherném prostředí Šumavy.
V neposlední řadě je nedocenitelný i manuál včetně CD. Moc děkuji! Úžasně jste se o nás starali a
věnovali nám čas. Děkuji.
Bezvadně strávený ještě letní prázdninový čas! Propojení příjemného s užitečným. Těším se někdy na
shledanou.

HANA KUDRNOVÁ

Velice děkuji za poskytnutou možnost účasti na výše uvedeném semináři. Seminář byl skvěle a
profesionálně připraven. Získala jsme mnoho skvělých nápadů, které jistě uplatním při své činnosti.
Velice se mi líbí obdržený materiál, zejména jeho praktické uspořádání, z kterého je na první pohled
patrné, že vychází z dlouhé praxe. Dále bych chtěla ještě poděkovat za velice příjemný přístup lektorů
a skvělé zázemí.

DANA KLÍMOVÁ

Velmi děkuji za krásně prožitý den s úžasnými inspirativními lidmi. Celý den byl pro mě a mou rodinu
velmi inspirativní, zážitkový s udivující, že kolem nás v krásném prostředí žijí lidé, kteří přemýšlejí
stejným způsobem, rádi předávají své poznatky, znalosti dál i těm nejdůležitějším – dětem. Děti jsou
naše budoucnost. Děkuji za vše a za všechny. Zase rádi přijedeme.

VÁCLAV KAŠPAR

Seminář hodnotím velice kladně, jeho obsah a koncepci pokládám za velmi přínosný, inspirující a
povzbuzující. Velkého „pašáka“ dávám velice krásnému prostředí SEV a aktivitám i exkurzím. Plně
stojím za myšlenkou, že NP Šumava je tou nejlepší učebnou….

EVA VLKOVÁ

Právě takové semináře, jako byl tento, mě nabíjí. Chutí dělat s dětmi podobné věci a vírou - má to
smysl. Sílou odrážet nedůvěřivce a pesimisty – z řad rodičů dětí, kolegů, nezúčastněných …… Díky!!!

LUCIE ZAVORALOVÁ

Velmi dobře připravený seminář!
- vynikající manuál
- zážitkový výlet na Antýgl
- velké množství využitelných didaktických materiálů
- velmi erudovaní lektoři
Děkuji.

ŠÁRKA PAPEŽOVÁ

Seminář se mi velice líbil. Získané nápady, pomůcky a aktivity jistě využiji při své práci. Velice děkuji
za možnost absolvování semináře, ráda se opět vrátím!

JAROSLAVA PETRÁŠOVÁ

Celý seminář byl úžasný, oba průvodci se nám věnovali a zodpověděli všechny dotazy. Velkým
přínosem byly i náměty k aktivitám v přírodě. Velice rádi bychom i dál spolupracovali se SEV. Určitě
využili i materiály obsažené v manuálu.

BARBORA HOLANOVÁ

Seminář byl úžasný, prostředí, přístup lektorů, počasí, dárečky v podobě materiálů. Velká inspirace,
praktické ukázky, práce přímo v terénu, krásná vycházka „cestou necestou“. Vím určitě, že se sem
vrátím i s třídou a jsem si jistá, že budou odjíždět nadšeni. Moc děkuji a vaší práci!

MGR. ŠÁRKA PETŘÍKOVÁ

Program plný krásných aktivit, vzdělávací materiály naprosto fantastické. V propozicích mi chybělo
upozornění na velkou náročnost jedné trasy (sama s terénem problém nemám, ale nutnost rozdělení
na dvě skupiny donutil jít i slabší jednice na tuto trasu). Lektoři fantastičtí s vynikajícími znalostmi,
prostředí nádherné.

MARTINA MAJEROVÁ

Seminář splnil má očekávání na 100 %. Velmi si cením přímočarého zaměření na praktické využití
poznatků. Nadchl mě zapálený a vysoce odborný přístup lektorů, materiály, které nám byly
poskytnuty, program (možná trochu náročný), který jsme absolvovali. Tímto děkuji všem, kteří se na
celé akci organizačně podíleli!

PAVLÍNA MAXOVÁ

SEMINÁŘ „Pojďme na to od lesa“ co k tomu dodat? Vůbec jsem netušila, co očekávat. Jsem
studentka VŠ (ČZU, dřevařství), nemám zkušenosti s ekologickou výchovou. ALE byla jsem mile
překvapena. Po dnešku mám ohromné poznatky, poznala jsem spoustu nových lidí, v dalších letech
se budu jedině nažit tyto myšlenky šířit.

ROMAN BÍLEK

Seminář se mi moc líbil, Šumava je moje srdeční záležitost, rád se do těchto míst vracím. Určitě splnil
a v mnoha oblastech předčil očekávání. Nejen materiály, ale i přístupem lektorů. Zážitek nemusí být
krásný, stačí když je silný. Tak dnešek byl po obou stránkách jedinečný. Moc děkujeme.

LUKÁŠ ROBOTKA

Působím jako volnočasový lektor v ekologickém zemědělství v environmentálně vzdělávací farmě
Kozodoj, vedu program o lese a dřevě. Tento seminář byl naprosto úžasný v mnoha ohledech.
Spojení aktivit, vzdělání v takto úžasném prostředí je ozdravné na duši. Odnáším si spoustu
příjemných zážitků a inspirace.

KATEŘINA SATORIOVÁ

- nádherné materiály
- úžasné nápady
- nadšení lektorů
- moc pěkné a motivující

MARTINA PLÁŠILOVÁ

Po dlouhé době přínosný seminář! Naprosto vyčerpávající a pěkně podaná dopolední teoretická část,
zajímavé aktivity v okolí centra SEV a vrcholem celého dne ukázka nádherné části Šumavy. Oceňuji
stoprocentní „nasazení“ všech lektorů – profesionální, přesto lidský a srozumitelný výklad zaujal
všechny účastníky naší skupiny. Bylo tady moc fajn a těším se někdy na další setkání. Děkuji jménem
všech našich pedagogů i žáků naší školy.

PAVEL KODAD

Tak dobře připravený seminář jsem dlouho nezažil, spoustu nádherných zážitků a cenných informací
od lektorů, kteří se nám věnovali nad očekávání! Věřím tomu, že informace získané na tomto
semináři uplatním ve výuce. Kolektiv úžasný a prostředí nádhera. Osobně za sebe dávám tomuto
programu maximum hvězdiček.

