REGION HANÁ
ZAPSANÝ SPOLEK

Region HANÁ, z.s
Náměstí T.G.Masaryka 99
783 44 Náměšť na Hané
tel.: +420 585 754 622
region.hana@regionhana.cz
mapkonice@regionhana.cz

ZÁPIS z PS
Název PS:

PS PŘÍRODNÍ VĚDY, ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Datum konání:

středa 30. 01. 2019 od 15:15 hod.

Místo konání:

Základní škola a mateřská škola Těšetice, 783 46 Těšetice 148

Číslo zápisu:

III.

Přítomní:

Ing. Jaroslav Brzák, Mgr. Filip Strážnický, Mgr. Martina Kopečná, Mgr. Jana
Burešová, Mgr. Leona Vrbová

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Úvod
Projednání Námětovníku, konzultace ke zpracovávání Námětovníku
Nastínění možnosti vytvoření místní Vlastivědy
Sestavení možných úkolů do Hanéckého cestovatele
Projednání soutěží pro rok 2019
Činnost PS (očekávané výstupy PS)
Závěr

1) Mgr. Filip Strážnický zahájil III. schůzi PS. Seznámil přítomné s programem jednání a s hlavními body
dnešní schůze.
2) Hlavním tématem III. schůze PS byla práce na Námětovníku, který je již rozpracován z minulého
roku. Každý z členů pracovní skupiny se již pustil do přípravy a realizace svých témat. Účastníci
pracovní skupiny se dohodli na krocích, jak každé z témat realizovat. Na Regionu HANÁ si každý
člen může zapůjčit fotoaparát, pomocí kterého je nutné nafotit nejprve všechny pomůcky, které
jsou potřeba na realizaci daného tématu a poté nafotit i postupné kroky dětí a finální výsledek.
Hotové náměty se již sdílí na Google disk, který byl vytvořen Filipem Střážnickým.
3) V dalším bodě PS nastínila možnost realizace místní Vlastivědy. Jana Burešová půjčila z Vědecké
knihovny v Olomouci knihy, které se touto tématikou zabývají. Členové PS se dohodli, že některé stránky,
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které by se daly využít, jako vzor pro místní Vlastivědu se okopírují a ponechají do doby, než se tento bod
bude realizovat.
4) Čtvrtým bodem, bylo projednání Hanáckého cestovatele. Členové PS mají zkusit popřemýšlet nebo i
vymyslet úkoly, které by se mohly v letošním roce zakomponovat do Hanáckého cestovatele. Snažit se
vymyslet úkoly tak, aby byly schopné děti realizovat a také splnit. Projednávala se i varianta Hanáckého
cestovatele pro seniory. Byla položena otázka, jak vytvořit také pas pro děti a zda ponechat variantu
razítek, nebo padl i nápad využít v letošním roce např. známky. Pokud členové v rámci svého času něco
vymyslí, budou opět nápady sdílet na Google disk.
5) Dalším pojednávaným bodem byly soutěže. Členové PS se dohodli, že na jaře, březen, nebo duben
vyhlásí fotografickou soutěž, které se budou moct děti na základních školách zúčastnit. Členové mají za úkol
vymyslet téma, např. rozkvetlá zahrada, nebo jarní květiny atd. Členové se ještě musí dohodnout, zda
konec soutěže vyhlásí ještě na konci června, nebo na začátku září. Region HANÁ se pokusí vytvořit na svých
stránkách odkaz, kde by se dané fotky prezentovaly. Komise by se skládala z nezávislých členů, kteří by
z poslaných fotek vybrali ty nejlepší. Vítězové by byli oceněni hodnotnými dary
6) Činnost pracovní skupiny (očekávané výstupy)
a. Návrhy na exkurze
b. Návrhy na semináře
c. Realizace soutěže
d. Návrhy na besedy a workshopy
e. Námětovník
i. Zpracování grafikem a vydání
ii. Rozdělit jednotlivé aktivity a pokusy realizovat
iii. Rozdělení Námětovníku na 2 díly a dané pokusy realizovat, děti vyfotit při práci
f. Další schůzka PS 28. 2. 2019

Závěry, úkoly:
Přítomným bylo poděkováno za účast a aktivitu. Příští jednání PS je naplánováno k 28. 02. 2019
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V Náměšti na Hané dne 04. 02. 2019 zapsala:

…………………………………………………………………
Mgr. Martina Kopečná, v.r.
Ověřila:

…………………………………………………………………..
Ing. Kateřina Navrátilová, v.r.

Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008584

