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Zápis z 5. pracovního setkání pracovní skupiny Přírodní vědy, 

environmentální výchova 

Místo realizace:   Region HANÁ, z.s., Náměstí T. G. Masaryka 99, Náměšť na Hané 

Datum a čas realizované akce: 13. 4. 2017 9.00  - 11.30 

Fotodokumentace: viz.  příloha č.1 

Přítomní:viz příloha č. 2 prezenční listina 

K bodu o publikacích jsme v diskusi odsouhlasili, že se zakoupí i pár knih v anglickém jazyce. V jiných 

zemích se více věnují environmentálnímu vzdělávání a učitelé mají i větší možnosti se dostat 

k materiálům přes internet. U nás bohužel takový zdroj chybí, což by mohlo být námětem do MAP II. 

Výběr a nákup publikací si vezme na starost vedoucí pracovní skupiny Mgr. Bc. Jiřina Gallasová a Ing. 

Jaroslav Brzák. Knihy budou k zapůjčení v sídle MAS Region HANÁ v Náměšti na Hané.  

Do ,,námětovníku” jsme postupně všichni zapsali svoje náměty a nyní je budeme vypracovávat do 

příští schůzky. Ta se bude hlavně věnovat tomuto tématu. 

Konečnou verzi exkurze i s letáčkem jsme nabídli po školách v území ORP Konice. Protože jde o malé 

území, chceme podpořit zájem pedagogů o environmentální vzdělávání pomocí exkurzí, setkávání 

pedagogů a workshopů. V rámci spolupráce mezi ORP Konice, ORP Olomouc a ORP Prostějov bude 

nabídnuta exkurze i jiným pedagogům ve školách v území MAS Region HANÁ. 

V bodu návrhy na soutěže v území ORP Konice vzešla tabulka do akčního plánu, která bude 

dodatečně vložena a zapracována do připravovaného Akčního plánu MAP vzdělávání v ORP Konice.  

Časové rozpětí Duben 2017 - červen 2018 
(školní rok 2017/2018 s přidáním měsíců duben- srpen 2017) 

Číslo a název aktivity Soutěže pro školy v oblasti ORP Konice 

Charakteristika aktivity Uspořádání soutěží pro rozvoj dovedností v oblasti přírodních věd. 
Cílem je: 

- vytvářet kladný vztah dětí k přírodě a zdravému životnímu 
prostředí nejen ve svém okolí. 

- Uvědomit si postavení člověka v přírodě i společnosti a jeho vliv 
na své okolí 

- Směřovat k zdravému životnímu stylu 
- Rozvoj a využití komunikačních dovedností při řešení 

environmentálních problémů 
- Naplňovat myšlenku trvale udržitelného rozvoje, uplatňovat 

úspory zdrojů energie a surovin v praxi 
- Zajistit dostupnost aktuálních a objektivních informací o životním 

prostředí  
- Seznámení žáků s materiálem kolem sebe a jeho využití 

 Možné témata: 
- Soutěž o největší dýní, mrkev, slunečnici, cuketu 
- Vědomostní soutěž 
- Model elektrárny 
- Floristika (kytice z lučních kvítí) 
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- Funkční model větrníku 
- Funkční model vodního mlýnku 
- Výrobek z recyklovaných materiálů 
- Upečený koláč se zadanou ingrediencí (cuketa, dýně, mrkev, 

různá semínka, jáhly, pohanka, bez cukru, bez mléka) 
- Soutěž o nejkrásnější bylinkovou zahrádku 
Pro školní rok 2017/2018 bychom chtěli z této nabídek realizovat 
aspoň tři soutěže. 

Realizátor MAS Region HANÁ 

Spolupráce ZŠ v území ORP Konice 

Indikátor Počet uskutečněných soutěží 

Časový harmonogram Duben 2017 - červen 2018 

Rozpočet 50 000 Kč 

 

Příměstský tábor se bude konat v obcích Bohuslavice, Konice a Hvozd. Za nepříznivého počasí budou 

využity prostory ZŠ a MŠ Bohuslavice. Příměstský tábor bude převážně pro starší děti (9 - 13 let), 

protože denně budeme zkoumat okolí a je potřeba fyzická připravenost na delší trasy. Termín bude 

10. 7 - 14. 7. 2017 a probíhat bude od 8.00 do 13.00 hod. Téma tábora, zatím není úplně jasné ani 

program, který bude upřesněn v co nejbližší době.  Tento bod si bere za úkol vedoucí pracovní 

skupiny Mgr. Bc. Jiřina Gallasová a letáček vytvoří Mgr. Martina Kopečná. 

K bodu „Místní vlastivěda“ jsme jen doplnili, že bude zapotřebí oslovit obecní úřady a poprosit je o 

kontakty na kronikáře či pamětníky, kteří by nám pomohli zmapovat okolí po stránce pověstí i 

zajímavostí. 

Dalším bodem byly návrhy na lektory, s kterými by se do budoucna mohli udělat přednášky a 

workshopy. A přinést tak nové trendy do výuky nejen přírodopisu. Cílem pořádání pravidelných 

workshopů bude i setkávání pedagogů a předávání zkušeností či námětů z praxe. Zatím moc návrhů 

nepadlo a je to úkol pro všechny členy na další schůzku, která se bude konat 16. 5. 2017 v 14.00 na 

Regionu Haná v Náměšti na Hané. 

Úkoly na příští pracovní setkání: 

- Zakoupení publikací environmentální výchovy: Mgr. Bc Jiřina Gallasová a Ing. Jaroslav Brzák 

- Postupně doplňovat „námětovník“ pro environmentální vyučování 

- Příměstský tábor- téma a program: Mgr. Bc Jiřina Gallasová  

- Návrh letáčku na příměstský tábor: Mgr. Martina Kopečná 

- Získávání kontaktů a informací od obecních úřadů vesnic v ORP Konice ohledně pověstí a 

zajímavostí v oblasti 

- Návrhy na lektory pro rozvoj environmentální výchovy u pedagogů v ORP Konice 

- návrhy na další nápady pracovní verze publikace MÍSTNÍ VLASTIVĚDA 

 

Zapsala dne 17. 4. 2017    Mgr. Bc Jiřina Gallasová- vedoucí PS, v.r. 
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