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E-mailové setkání PS                                                                                                                             

pro rozvoj schopností žáků participovat na dění ve škole a v komunitě,                               

rozvoj regionálního vzdělávání 

Datum odeslání členům PS: 20. 11. 2020 

Členové PS: Karel Hubač, Petr Mazánek, Terezie Nohýnková, Petr Novák, Dana Nováková, 

Stanislava Matulová, Michala Mydlářová, Iva Štrojsová 

Odpovědi zaslali: Terezie Nohýnková, Petr Novák, Dana Nováková, Michala Mydlářová, Iva 

Štrojsová 

Termín pro zaslání odpovědí: 9. 12. 2020 

Program: 

1) Přivítání 

2) Příklady z praxe v době pandemie 

3) Nápady na MAPím webu a FB 

4) Geologický mapováček 

5) Pexeso Ekosystém  

6) Předškolákův mapováček  

7) Vzdělávací programy v Muzeu MH 

8) MZU a Jiří Kulich 

9) MZU, ekologická stopa a Vánoce 

10) Další témata členů PS 

11) Termín dalšího setkání, rozloučení 

__________________________________________________________________________1. 

1) Přivítání 

Milé kolegyně a kolegové, pevně věřím, že se máte co nejlépe. Vhledem k současné 

pandemické situaci se schůzka tentokrát koná formou e-mailové komunikace. 

 

2) Přípravy z praxe v době pandemie 

Vedoucí pracovní skupiny se na členy obrátila s otázkou: Co se vám v současné době 

podzimní pandemie osvědčilo a souvisí nějak s regionálním vzděláváním či participací žáků, 

s pobytem venku, s dobrovolnictvím žáků apod.? 

 

Tereza Nohýnková uvedla příklady z přírodopisu, téma Les:  

• kapitola Mechy (najít vyfotit, pokusit se určit, vybraný přinést, doma usušit a zpětně 

nechat nasáknout vodou = zjistit schopnost zadržování vody…);  

• kapitola Jehličnany (najít příklady základních druhů, zjistit info - počet, tvar a délka 

vyrůstajících jehlic z 1 místa, porovnat rub/líc, příp. popsat/zakreslit šišku, její okus 

zvěří - reál/obr., frotáž kůry. 
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Manželé Novákovi uspořádali procházku do lesoparku k nově instalované soše mnicha, u 

které si povídali o kladech a záporech působení cisterciáckých mnichů v Mnichově Hradišti. 

Během podzimní pandemie s dětmi na soukromém pozemku vysázeli několik ovocných 

stromků a zabezpečili je proti okusu zvěří. 

 

Iva Štrojsová se dále dotazovala, zda členové PS zadávají žákům coby učitelé úkoly, které je 

třeba řešit v terénu, venku, případně zda takové úkoly dostávají děti členů PS.   

 

Michala Mydlářová se podělila o venkovní úkol, který získala její dcera v ZUŠ MH:  

 Julie Mydlářová (10 let) 

 

 

3) Nápady na MAPím webu a FB 

Na MAPím webu a FB jsou průběžně i nyní v době podzimní vlny pandemie zveřejňovány 

tipy pro rodiče i učitele. Kolegyně připomněla například mnichovohradišťský či kněžmostský 

quest, geostezku před ZŠ Studenstká. V on-line sborníku jsou též k dispozici tipy na literární 

vycházky apod. 

 

Iva Štrojsová se na členy PS obrátila s následujícím dotazem:  

Která témata Vám jako učitelům či rodičům chybí? Co byste potřebovali nebo uvítali? 

 

Michala Mydlářová by uvítala více venkovních her, hledaček či Skrytých příběhů. Doporučila 

též tip na výlet:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Lys%C3%A1_hora_(Jizersk%C3%A1_tabule) 

 

Na severním úpatí je několik pramenů 

napájejících dvě nádrže, které dříve 

sloužily jako upravený bazén a rybníček 

pro sovětské vojáky. 

 

Vrch je výrazně narušen opuštěným 

kamenolomem, přetínajíc ho ve dví. Stěny 

lomu jsou vysoké až 20 metrů. Výrazným 

prvkem lomu je vytesané skalní okno. 

 

 

4) Geologický mapováček 

Probíhá spolupráce s tiskárnou, vytváří se finální verze. Poznámka: v době finalizace tohoto 

zápisu byla v tiskárně připravena konečná verze pro tisk.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lys%C3%A1_hora_(Jizersk%C3%A1_tabule)
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5) Pexeso Ekosystém  

Připravují se podklady pro zpracování.  

 

6) Předškolákův mapováček  

Pracuje se na ilustracích a finální verzi textu. 

 

7) Vzdělávací programy v Muzeu MH 

Petr Mazánek ve spolupráci s Muzeem MH a Ivou Štrojsovou vytvořil první pracovní list pro 

vzdělávací programy v místním muzeu. Jedná se o téma Židé v Mnichově Hradišti. Kolega 

bude dále pokračovat v dalších tématech. 

 

8) MZU a Jiří Kulich 

Na začátku listopadu byl uspořádán webinář na téma MZU. Tématu se ujal Jiří Kulich ze 

Střediska ekologické výchovy SEVER, tedy osoba věci velmi znalá. Ke zhlédnutí je zde:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_3CmxIpRHZs&feature=youtu.be 

 

Michala Mydlářová přispěla tímto odkazem: 

https://www.facebook.com/hnutibrontosaurus/videos/3623730117673095 

Cesty environmentální výchovy: Osobní příběh Jiřího Kulicha, zakladatele ekocentra 

DOTEK, nás provede také vývojem environmentální výchovy u nás a ukáže vám, jak se do ní 

nejlépe a nejsmysluplněji pustit dnes. 

 

Terezie Nohýnková dodala tip na film: D. Attenborough – Život na naší planetě. 

 

9) MZU, ekologická stopa a Vánoce 

V blížícím se adventem, Vánoci a novým rokem nastává někdy i čas usebrání a bilancování. 

Členové pracovní skupiny zapřemýšleli nad tím, jak by mohli propojit témata MZU, 

ekologické stopy (tedy zjednodušeně toho, jak moc tím, jak cestujeme, bydlíme, nakupujeme 

či celkově spotřebováváme) čerpáme zdroje, které jsou na planetě.  

 

Manželé Novákovi pořizují vánoční stromek vždy z potřebného prořezu v soukromém lese (u 

příbuzných). Nákup spojí vždy s rodinnou procházkou. 

 

Michala Mydlářová poskytla odkaz na pracovní listy Vojenských lesů a statků: 

https://deti.vls.cz/cz/kestazeni?fbclid=IwAR1QDVwHrDf9PvhFOUNdGe3mZo3vcX1TlNfr_

1O0-2i82Wt9uxagDElNi-U 

V nabídce pro školy jsou též krásné brevíře. 

 

Na dalším odkazu lze nalézt materiály k badatelsky orientovanému vyučování od organizace 

Tereza: http://badatele.cz/cz/lekce-1-stupen 

 

Iva Štrojsová připomněla zajímavé tipy na vánoční dárky, které nabízí ekologické Centrum 

Veronica v Hostětíně. Dárky potěší i pomohou, většinou jsou to zážitky či vzdělávací akce: 

https://www.youtube.com/watch?v=_3CmxIpRHZs&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/hnutibrontosaurus/videos/3623730117673095
https://deti.vls.cz/cz/kestazeni?fbclid=IwAR1QDVwHrDf9PvhFOUNdGe3mZo3vcX1TlNfr_1O0-2i82Wt9uxagDElNi-U
https://deti.vls.cz/cz/kestazeni?fbclid=IwAR1QDVwHrDf9PvhFOUNdGe3mZo3vcX1TlNfr_1O0-2i82Wt9uxagDElNi-U
http://badatele.cz/cz/lekce-1-stupen
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dovolená nebo víkendový pobyt v ekopenzionu v Hostětíně (celoročně), ovocnářský kurz 

(únor, březen), kurz pletení proutěných košíků (leden), dovolenkové pobyty s programem a 

výlety do přírody Bílých Karpat (srpen, říjen), letní škola ochrany klimatu (srpen), dárková 

poukázka nebo dárkový balíček z nové kavárny Fér Kaffé Veronica ve Slavičíně či předplatné 

časopisu Veronica. Více zde: https://hostetin.veronica.cz/node/1232. 

 

Konkrétní tipy pro Vánoce myslící na přírodu najdete zde: https://www.veronica.cz/vanoce-

nazeleno-na-jeziska-s-duvtipem . 

 

10) Další témata členů PS 

Michala Mydlářová přispěla tipem na ubytování s duší a podcast:  

https://cimrabude.cz/svetnice.  

Jejím dalším tipem je odkaz na brožuru Knihovna v obci – Příručka pro starosty a zastupitele: 

https://ipk.nkp.cz/docs/knihovna-v-obci_prirucka-pro-

starosty.pdf?fbclid=IwAR2NjqRp86_Kvc6fEb6S6qoePuHlEQTrspLmHrLFKsKnCBrowQFb

0FHtWb8 

 

Či odkaz na FB Judity Matyášové, který se zabývá Muzeum okupace Besættelsesmuseet 

v Aarhusu: https://www.facebook.com/judita.matyasova/posts/10220874513146100. 

 

Michala Mydlářová se zúčastnila i online seminář Kde získat finance na EVVO aktivity 

(MAP II MB). Akce se zúčastnily především ředitelky MŠ, které chtějí zlepši prostředí zahrad 

svých MŠ. Seminář byl podle ní kvalitní a neváhá lektorku doporučit.    

http://www.vzdelavanimb.cz/assets/File.ashx?id_org=500120&id_dokumenty=1261 

 

Dalšími jejími tipy jsou: cyklus videí od Spolku přátel kultury Kněžmost na téma liturgický 

rok a lidové tradice (https://www.youtube.com/channel/UCb0Pe2ML8pe0HbbAcvHAJkQ), 

informace o nové knize o Mladoboleslavku či historická témata v listopadovém Zdravodaji 

Kláštera Hradiště nad Jizerou. S Jaromírem Jermářem napsali výzvu občanům s prosbou o 

zapůjčení dokumentů a fotografií z Kláštera z rodinných archívů. Mají v plánu udělat video/a 

o Klášteře dob minulých. Něco jako: 

https://www.youtube.com/watch?v=xNqRH7ZT8A&list=PLI7SlcFUzpvpBcgDI6p_iFoamGZ

QZmUj3&index=1 

 

https://hostetin.veronica.cz/rodinna-dovolena-turisticke-zazitky-v-bilych-karpatech-kraji-zitkovskych-bohyni
https://hostetin.veronica.cz/node/1233
https://hostetin.veronica.cz/node/1236
https://hostetin.veronica.cz/node/1234
https://hostetin.veronica.cz/node/1234
https://kavarna.veronica.cz/vanocni-nabidka/
http://www.casopisveronica.cz/predplatne.php
http://www.casopisveronica.cz/predplatne.php
https://hostetin.veronica.cz/node/1232
https://www.veronica.cz/vanoce-nazeleno-na-jeziska-s-duvtipem
https://www.veronica.cz/vanoce-nazeleno-na-jeziska-s-duvtipem
https://cimrabude.cz/svetnice
https://ipk.nkp.cz/docs/knihovna-v-obci_prirucka-pro-starosty.pdf?fbclid=IwAR2NjqRp86_Kvc6fEb6S6qoePuHlEQTrspLmHrLFKsKnCBrowQFb0FHtWb8
https://ipk.nkp.cz/docs/knihovna-v-obci_prirucka-pro-starosty.pdf?fbclid=IwAR2NjqRp86_Kvc6fEb6S6qoePuHlEQTrspLmHrLFKsKnCBrowQFb0FHtWb8
https://ipk.nkp.cz/docs/knihovna-v-obci_prirucka-pro-starosty.pdf?fbclid=IwAR2NjqRp86_Kvc6fEb6S6qoePuHlEQTrspLmHrLFKsKnCBrowQFb0FHtWb8
https://www.facebook.com/Besættelsesmuseet-131812223499395/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAGnF-O15dWcTNZscy-WAPjWFEI6eDryzzRT8A_AGlyxPKhfnATY25QNXSKEcDCzBjxmxEw8r15QXftWzt02NW0CCfT-hg62YBHvYMJagHtMNyXcYpLW6QbAT4nUAMd8vtMcEwtEvJJiLrH6OG1YItOsRUbM0-ftagaisdwESwXD32QPZh0QlIm2iiYxxtAtauwSn6OF2oFNrEkIw&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/judita.matyasova/posts/10220874513146100
http://www.vzdelavanimb.cz/assets/File.ashx?id_org=500120&id_dokumenty=1261
https://www.youtube.com/channel/UCb0Pe2ML8pe0HbbAcvHAJkQ
https://www.youtube.com/watch?v=xNqRH7ZT8A&list=PLI7SlcFUzpvpBcgDI6p_iFoamGZQZmUj3&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=xNqRH7ZT8A&list=PLI7SlcFUzpvpBcgDI6p_iFoamGZQZmUj3&index=1
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Na Klášteře též v říjnu vysadili (za pomoci spolku Sázíme stromy) dubovou alej a společně s 

Pěstuj prostor, z. s., chystají drobné úpravy v okolí kostela, parku a prostoru u obecního 

úřadu.   

 

Nepříznivou zprávou je fakt, že v obci došlo k ukončení činnosti místního pivovaru.  

 

11) Termín dalšího setkání, rozloučení. 

V roce 2021 se snad již prezenčně setkáme v čase 16:00-18:00 h ve Volnočasovém centru 

(když počasí dovolí, proběhnou schůzky venku):  

  

24. 3. 

2. 6. 

29. 9. 

24. 11. 

Ještě jednou Vám děkuji za Vaše odpovědi a přeji co nejkrásnější prožití blížícího se adventu 

a Vánoc. Iva Štrojsová 

 

Záznam vypracovala: Iva Štrojsová.  

 


