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VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN

MAP vzdělávání v ORP KONICE

Řídící výbor dne:      21.3.2017



21.3.2017

Výstupy PS přírodní vědy,
environmentální výchova ORP Konice



Dvoudenní exkurze na Vysočinu

• environmentální přírodní učebna- ZŠ 
MYSLIBOŘICE

• školní zahrady- ZŠ A MŠ NOVÉ VESELÍ

• Ekocentra: LIPKA a CHALOUPKY

• poznávací turistický výlet –ŽĎÁRSKÉ VRCHY-
DEVĚT SKAL- s lektorem

• setkání pedagogů z různých škol a předávání 
zkušeností v environmentálním vzdělávání

21.3.2017



19.8.2015

Region Haná Vás zve na

ENVIRONMENTÁLNÍ 

EXKURZI

KDY:10. - 11. 6. 2017
KAM:Ekocentrum Lipka – Rozmarýnek

Ekocentrum Chaloupky - Baliny
Žďárské vrchy-Devět skal (s lektorem)
ZŠ a MŠ Nové Veselí – environmentální učebna
ZŠ Myslibořice – environmentální učebna

Na co se můžete těšit:ukázkové zahrady, školní zahrady, lesní naučné 

stezky, ubytování s polopenzí (večeře a snídaně zdarma).

Co si vzít s sebou: vhodné oblečení a obuv do terénu, popřípadě pláštěnku, deštník, funkční 

oblečení, psací potřeby.



MÍSTNÍ VLASTIVĚDA – oblasti Konicko

• různé druhy mapek( tajemných míst, 
významných míst z přírodního a historického 
hlediska, hospodářství regionu)

• Pověsti z místních zdrojů

• Pracovní listy

21.3.2017



Příměstský tábor s přírodní tematikou

• 15 dětí

• Od 8.00-13.00

• MATEŘSKÉ CENTRUM SRDÍČKO KONICE nebo 
ZŠ A MŠ BOHUSLAVICE

• Turistika, pokusy, pracovní listy, hry, tábornické 
dovednosti, výtvarné  techniky s přírodní 
tematikou

21.3.2017



21.3.2017

PRACOVNÍ SKUPINA PŘÍRODNÍ VĚDY, ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA ve spolupráci s MAS 

REGION HANÁ pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR s přírodní 

tématikou
Tábor bude probíhat venku ( oblast Konice a Bohuslavic), pouze za velmi nepříznivého počasí budou 

využity prostory ZŠ A MŠ BOHUSLAVICE

Program:

•výlety do přírody v okolí

•smyslové a zážitkové poznání přírody

•zkoumání života ve vodě i v lese

•hry a dobrodružství v přírodě

Termín: 10.7.-14.7.2017   od 8.00-13.00 hodin

Kapacita: 15 dětí 

Věková kategorie: 8-11 let

Cena: 0-500 kč

Bližší informace a přihlášky: Jiřina Gallasová – jirinakaplan@centrum.cz

mailto:jirinakaplan@centrum.cz


Další výstupy

• Zakoupení publikací s environmentální tématikou-
vytvoření knihovny pro pedagogy

• Návrhy soutěží v oblasti přírodních věd
• Vytvoření pracovní verze námětovníku pro 

pedagogy- motivace k environmentálnímu 
vyučování

• Návrhy na besedy a workshopy
• Návrhy na exkurze pro pedagogy nebo žáky

21.3.2017



Výstupy PS čtenářská gramotnost, 
zájmové a neformální vzdělávání 

21.3.2017



Autorské čtení, divadlo, výstava fotek

• Mgr. Jiří Přivřel- pedagog DC 90 Topolany

• Fotografie –výstava na zámku Konice od 
4.5.2017

• Autorské  čtení a divadlo s klienty DC 90 -
11.5.2017

21.3.2017



Besedy
• Klára Smolíková

• ZŠ A MŠ BOHUSLAVICE

• 22.6.2017

• J.W.Procházka

• ZŠ A GYMNAZIUM 
MĚSTA KONICE

• 22.6.2017

19.8.2015



Další výstupy

• Zmapování spolků a doplnění kontaktů
• Zmapování zájmu o DDM a pojízdného pracovníka 

pro školy v ORP Konice
• Zmapování vybavenosti místních knihoven a 

školních knihoven
• Proškolení školních knihovnic i knihovnic v malých 

vesnicích
• Založení knihovničky čtenářské gramotnosti

21.3.2017



Další výstupy

• Návrh programu pro knihovny v oblasti ORP 
Konice pro zvýšení zájmu 

• Besedovník- seznam spisovatelů a  ilustrátorů i s 
kontaktem

• Pracovní verze námětovníku – nápady na rozvoj 
čtenářské gramotnosti

• Zmapování zájmu kroužků na základních školách v 
ORP Konice

21.3.2017



Besedy a workshopy pro rozvoj 
čtenářské gramotnosti

• Kurz kritického myšlení- Mgr. Kateřina 
Šafránková

• Workshop s knihovnicí Irenou Ochránkovou

• Přednášky na rozvoj čtenářské gramotnosti

21.3.2017



DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Bc. Jiřina Gallasová

jirinakaplan@centrum.cz


