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Zápis z 4. 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: 2. 3. 2017 14:00- 16:00  

Fotodokumentace: viz.  příloha č.1 

Přítomní:viz příloha č. 2 prezenční listina 

Na začátku setkání nás Ing. Jaroslav Brzák jen ve zkratce seznámil, co je to akční plán a jak má 

vypadat. 

Poté jsme společně diskutovali nad navrhovanou dvoudenní exkurzí na Vysočinu. Vytipované školy, 

které mají ukázkové školní zahrady, přírodovědnou učebnu, nebo se ve velké míře zabývají 

environmentálním vzděláváním, byly pro nás stavebním kamenem při plánování exkurze. Cílem 

tohoto výstupu bude exkurze, která se zaměřila na menší, dílčí cíle:  

1. Seznámit pedagogy s prací a činností ekocenter, v našem případě jsou to Ekocentra Lipka a 

Chaloupky. 

2. Motivovat pedagogy a ředitele k zakládání vlastních školních zahrad se zaměřením na 

přírodní tématiku. 

3. Inspirovat pedagogy k námětům na environmentální vzdělávání ve všech předmětech. 

K druhému bodu, jsme návrhy nepřispěli, a tak jsme si návrhy na soutěže v oblasti přírodních věd dali 

za úkol do příštího setkání. 

Co se týká návrhu na regionální publikaci, shodli jsme se všichni na její první pracovní verzi a jejího 

pracovního názvu MÍSTNÍ VLASTIVĚDA. Jako motivaci nám přinesla Mgr. Jana Burešová ukázkovou 

učebnici i s pracovním sešitem od paní Vavrdové – OLOMOUC a Bc. Mgr. Jiřina Gallasová. Vzorová 

publikace pro MAP ORP Konice by měla obsahovat: 

- Různé druhy mapek (tajemných míst, významných míst z přírodního a historického hlediska, 

studánek, turistické cíle regionu, hospodářství regionu) 

- Pověsti místních zdrojů 

- Pracovní listy 

Publikací nás bude provádět panáček KLÁSEK,  

Informace o příměstském táboru se zaměřením na přírodní tematiku se nám zatím moc nerozšířily. 

Mgr. Leona Vrbová se snaží domluvit pronájem Mateřského centra Srdíčko. 
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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. 

Jedním z výstupů naší skupiny bude vytvoření environmentální knihovničky. Publikace, které se týkají 

environmentálního vzdělávání a přírodní tematiky, budou k nahlédnutí v ústředí MAS Region HANÁ 

v Náměšti na Hané. Seznamy publikací, které všichni členové pracovní skupiny předložily nám budou 

sloužit jako vodítko k nákupu. 

Další schůzka proběhne 30. 3. 2017 v 15.15 v MAS Region HANÁ v Náměšti na Hané.  

Úkoly na příští pracovní setkání: 

- Vytvořit seznam publikací enviromentální výchovy k zakoupení 

- Postupně doplňovat námětovník pro environmentální vyučování 

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

- Návrh letáčku na exkurzi: Mgr. Martina Kopečná 

- Návrhy na soutěž v oblasti přírodních věd 

- Sběr dalších informací týkajících se příměstského tábora se zaměřením na přírodní tématiku 

- návrhy na další nápady pracovní verze publikace MÍSTNÍ VLASTIVĚDA 

 

Zapsala dne 8. 3. 2017    Mgr. Bc Jiřina Gallasová - vedoucí PS 

 

 

 

 

 

 

 

           


