
 

Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000113 

Zápis z 6. 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:  16. 5. 2017 14:00 - 16:00  

Fotodokumentace: viz.  příloha č.1 

Přítomní:viz příloha č. 2 prezenční listina 

V úvodu jsme si všichni prohlédli naše nové zakoupené publikace, a kdo měl zájem, mohl si je zapůjčit 

domů. Knihovničku budeme postupně ještě doplňovat publikacemi z ekocenter a knihami 

v anglickém jazyce, které jsou podrobnější. 

K  druhému bodu jsme si řekli, že přesnou formu v jaké se napíše „námětovník“ si ujasníme 

v červnovém termínu. Na tento termín budeme mít všichni připravené svoje nápady. 

Dvoudenní exkurze je připravená, vše je dohodnuto (např. návštěva přírodních zahrad při ZŠ, 

ekocentra a poznávací exkurze Žďárských vrchů s lektorem). 

Program: 

10.6.2017    7. 00 odjezd Náměšť na Hané 

  9.00  Ekocentrum Lipka – Jezirko - Soběšice : Lesní naučná stezka 2 km  

10.00 Ekocentum Jundrov -   prohlídka ekocentra a  zahrady a oběd z vlastních 

zásob 

13.00 ZŠ Myslibořice.- venkovní environmentální učebna  

16.00 ekocentrum  Baliny – prohlídka zahrady a enviro učebny 

18.00 příjezd Hotel Hornik-Tři Studny- ubytování 

19.00 večeře 

11.6.2017 

                         8.00 - 13.00  výlet do Ždárských vrchů- Devět skal s průvodcem z CHKO 

ŽDÁRSKÉ VRCHY- Jaromírem  Čejkou (ornitolog) 

Oběd z vlastních zásob. Případně polévka v restauraci při cestě. 

14.00-15.00 ZŠ Nové Veselí – přírodní učebna a školní zahrada 

Odjezd max. v 16.00- Návrat kolem 18.30 hod v Náměšti na Hané, v Konici 19.00 hod. 

 

Posledním bodem byl „Příměstský tábor s přírodní tematikou“, který má na starosti Jiřina Gallasová. 

Předložila letáček k propagaci a návrh na program k nahlédnutí. Do příštího setkání má za úkol 

předložit přesný program, termín, seznam dětí a seznam lektorů. 

Poslední dva body (místní vlastivěda a lektory na workshopy) jsme z časových důvodů přeložili na 

naši další schůzku, která se bude konat 20.6. 2017 v 14.00 na regionu Haná. 
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Úkoly na příští pracovní setkání: 

 

- dosbírat a zkompletovat   „námětovník“ pro environmentální vyučování 

- zhodnocení dvoudenní exkurze na Vysočinu : Mgr. Bc . Jiřina Gallasová a Ing. Jaroslav Brzák 

- konečná verze příměstského tábora se zaměřením na přírodní tématiku: termín, program, 

seznam dětí a lektorů- Mgr. Bc. Jiřina Gallasová 

- návrhy na další nápady pracovní verze publikace „MÍSTNÍ VLASTIVĚDA“ 

- Diskuse nad návrhy vhodných ekologů na besedy, workshopy 

 

Zapsala dne 23. 5. 2017    Mgr. Bc Jiřina Gallasová- vedoucí PS, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


