
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS ZE 

ČTVRTÉHO SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO EVVO  

 
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 

 

 

Místo: DDM Smetanka, Nový Bor 

Datum a Čas: 07. 02. 2019, 16:00 - 18:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Ujasnění, upřesnění detailů k akci prvního ročníku BUKVICE 2019 

3. Diskuze  

4. Termín dalšího setkání pracovní skupiny 

 

 

1. Program jednání pracovní skupiny byl schválen 

2. Ujasnění, upřesnění detailů k akci prvního ročníku BUKVICE 2019 

-konkrétnější představení projektu BUKVICE, čeho by se měla akce týkat 

 -bude to rozděleno na ZŠ (duben 2019) 

    MŠ (podzim 2019)-obdobná akce pro školky BUKVIČÁTKO 2019 

     -příprava programu žáků ZŠ pro děti z MŠ 

 - 1. ročník, průzkum zájmu 

 - velmi široký rozptyl, aby se mohlo zapojit co nejvíce účastníků (domácí ekologie- třídění 

odpadů, prezentace poznatků z výjezdů) 

 TERMÍN: 26. 4. 2019 termín – pátek 

- v dopoledních hodinách 8 - 11hod, 

 PŘEDSTAVA ČASOVÉHO ROZMEZÍ:  

8-8:45hod – sjezd škol, příprava na vystoupení 

  9:00 – zahájení programu 

 PŘEDSTAVA PROGRAMU: základní program – budou si organizovat školy samy 

(výměna zkušeností, atp.) 

 

 MOŽNOSTI PROGRAMU: Video ve smyčce, ukázka pokusu, prezentace, divadlo – 

zastoupeno převážně dětmi a učitelé budou pouze v roli koordinátora … 

- časové vymezení 10 min (celé představení-video cca 5 min, atp.) 

- smyslem je, aby se prezentovalo, co se naučili v hodinách 

- divadlo na tématiku „lesní skřítci“ 

 

- soustředěno na území Českolipsko a Novoborsko 

- akce se uskuteční v České Lípě z důvodu snadné dopravy ze všech míst 



 

                                                                                                        

 NESCHVÁLENÍ PROSTOR Doo-Bop UNION (strach, že není dostatečná kapacita pro 

uspořádání této akce 

NÁVRHY JINÝCH ALTERNATIV: Merkur, Arbes, ZŠ Pátova (tělocvična), ZUŠ Česká 

Lípa, tělocvična nějaké velké školy 

   

 ZAJISTIT MODERÁTORA AKCE 

 

 ZMĚNA TERMÍNU ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA 8. 3. 2019 

 

- po potvrzení účasti a nástřelu, co budou prezentovat, poté se budou zajišťovat pomůcky 

- je možnost se nepodílet na programu, být pouze divák a čerpat inspiraci 

- počet účastníků jednotlivých týmů je omezen (maximální počet 8 dětí, upřesnění počtu v přihlášce) 

 

 OCENĚNÍ: 

- ocenění pro všechny 

- na základě posbíraných zkušeností by pro další ročník byla sestavena odborná porota 

- tematicky ocenění s bukvicí (diplomy, certifikáty) 

- příprava fotokoutku, každá třída by se tam mohla vyfotit 

- sazeničky buku za účast a budou ji mít jako upomínku, když ji zasadí v areálu školy, návod, jak se o 

ni starat  

 

 VŠICHNI ZÚČASTNĚNÍ OBDRŽÍ 

o STROM - do školy + zpětná vazba, památka (společně zasadí) 

o DIPLOM pro každého 

o FOTO z fotokoutku 

 

ÚKOLY: 

 poptávka na Vojenských lesích po sazenicích buků, zjistit celkovou cenu -Lenka Mrázová 

 fotograf do fotokoutku s vybavením (tiskárna k okamžitému vytištění fotografie)- Lenka 

Mrázová 

 LAG Podralsko – obešle školy, přihlášky se budou též posílat na LAG Podralsko 

(13.2.2019) 

 v případě malého zájmu se program doplní i ostatními účastníky 

 plakát-finální schválení grafické podoby 12. 2. 2019-Eva Kolocová 

 poptání dalších možných prostor- Eva Kolocová 

 zajistit moderátora-Jana Panáčková Feixová 

 

3. Diskuse 

 

Termíny, organizace na dalších možné exkurze:  

a) Geopark Ralsko – volné termíny, kontakt: KATEŘINA THIERLOVÁ, tel: +420 607 776 321 

b) Ekocentrum Brniště - 4 volné termíny, kontakt Bc. Michaela Hungerová, tel.: +420 733 

571 057, email: michaela@podralsko.cz  

c) Vojenské lesy - nejsou mezi nasmlouvanými organizacemi v projektu MAP, ale chtějí dělat 

akce pro školy 

mailto:michaela@podralsko.cz


 

                                                                                                        

- nehradí dopravu, program je zdarma  

- kontaktní osoba: pí. Zikmundová -739 484 239- možnost domluvy akcí pro školy 

d) Turnovské muzeum má skvělou geologickou expozici, perfektní program pro děti 

 

 

 

4. Termín dalšího setkání PS - 21.3. 2019 DDM Smetanka 

 

 

V České Lípě, dne 07. 02. 2019                  Zapsala: Eva Kolocová 

 


