ZPRÁVA K INFORMAČNÍ KAMPANI TAJNÝ ŽIVOT MĚSTA

1. 3. – 5. 6. 2018
Škola:

Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52

Adresa:

Edvarda Valenty 3970/52, 796 03 Prostějov 3

Datum realizace aktivit:

1. 3. 2018 – 30. 6. 2018

Forma kampaně:

Webová stránka projektu školy
Video youtubera – člena týmu
Skupina na facebooku
Tiskové zprávy
Aktivita na školním ekodnu
Informace pro učitele, žáky a jejich rodiče

Jméno a příjmení*:

Radomír Palát, Jitka Šmehlíková

E-mailová adresa*:

radomir.palat@centrum.cz, jitka.smehlikova@email.cz

Telefonní číslo*:

582366040
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REPORTÁŽ
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Pomocí reportáže/článku přibližte aktivity, náladu a názory účastníků, ale i týmu, který na projektu
Tajný život města pracoval

„Tajný život města“ na Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52
Do projektu „Tajný život města“ jsme se zapojili, protože neustále hledáme takové aktivity podporující
vztah k přírodě, které umožňují zapojení velkého počtu našich žáků a učitelů. Naše škola patří mezi ty
velké, v současné době máme cca 600 žáků, je tedy dost náročné environmentální průřezová témata do
výuky zařadit tak, aby to děti a pedagogy i bavilo. Velkým lákadlem byla možnost získat tablety pro
využití našimi žáky.
Hlavní projektový tým byl složen ze žáků 7.A, 7.B, kteří si vybrali volitelný předmět Praktika
z přírodopisu, a z 9.A. Z učitelů jsme se domluvili dva biologové. Nejaktivnější čtyřka žáků se zúčastnila
úvodního semináře (Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna), velmi rádi pak předváděli své znalosti a schopnosti
práce s mobilní aplikací ostatním žákům.
Naplánovali jsme si několik úkolů a cílů:
- „plnit“ mobilní aplikaci fotografiemi rostlin,
- zmapovat výskyt rostlin na školní zahradě, ve sportovním areálu školy, u rybníka v Drozdovicích
(je to součást Prostějova, každé jaro tam zkoumáme vodní ekosystém a jeho změny v čase),
v biokoridoru Hloučela (je v blízkosti naší školy, často zde probíhá výuka nejen přírodopisu),
- informovat o naší nové aktivitě veřejnost – spolužáky, učitele, rodiče žáků i ostatní obyvatele
Prostějova (formou webové stránky, videa na www.youtube.com, skupině na www.facebook.com),
- vytvořit quest „Valenťákova stezka“
- spolupracovat na informacích o badatelském vyučování ve škole mezi učiteli pžedmětů vzdělávací
oblasti „Člověk a příroda“.
Časově byly aktivity dost náročné, zejména pro úvodní nepřízeň počasí – letos bylo dlouhé, chladné
a zimní předjaří. Podle našeho zjištění aplikaci využívali i spolužáci a jejich rodiče při svých výletech
mimo Prostějov. Na zveřejněnou e.mailovou adresu našeho Pl@ntNet účtu přišlo několik desítek fotografií
od našich příznivců.
Práce v přírodě žáky vždy láká, ve spojení s IT (tablety) byla „výuka botaniky“ zábavná, dokonce jsme si
i několik latinských názvů jmen rostlin zapamatovali. Největší ohlas mělo Pl@antNetové stanoviště
v rámci našeho školního ekodne, kdy se s tablety a s aplikací bavili naši prvňáčci.
Dokonce jsme překvapili i pracovnici ekocentra, která nám lektorovala exkurzi v btanické zahradě v
Prostějově – nevěděla, že názvy rostlin jsou už i v češtině  a že aplikace pojmenuje i exotické rostliny,
které jsou zde vysazené.
Práce na projektu se všem zapojeným osobám líbila. Všechny podstatné informace jsme postupně vkládali
na webovou stránku projektu http://zsval.cz/tajny_zivot_mesta.htm.
Dohodli jsme se na dalším pokračování našich aktivit v příštím školním roce.
Poznámka pod čarou: O badatelsky orientované výuce jsme debatovali celý školní rok v rámci předmětové
komise Člověk a příroda (aktivity známe díky zapojení do KEV). Badatelské listy a quest „Valenťákova
stezka“ jsou na webové stránce http://zsval.cz/tajny_zivot_mesta.htm.
Radomír Palát, Jitka Šmehlíková, 15. 6. 2018
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POČET ZAPOJENÝCH OSOB A ZAPOJENÉ CÍLOVÉ SKUPINY
Uveďte, kolik osob a z jakých cílových skupin (rodiče, přátelé, samospráva) jste zapojili
do aktivit v rámci vaší informační kampaně Tajný život města.

Zapojené osoby:
- Aktivní část ekotýmu tříd 7. ročníku, kteří se zapojili do projektu od začátku a další 4 žáci 9.A.
- Aktivní pedagogové: 2 (Jitka Šmehlíková a Radomír Palát).
- Aktivní žáci, které členové projektového týmu postupně seznamovali s aplikací Pl@ntNet: 26 žáků
7.A (podíleli se na odesílání fotografií přímo na přírodovědných vycházkách a exkurzích).
- Aktivní žáci 9.A a 9.B: 53 žáci (předávali informaci o aplikaci a prakticky předváděli její možnosti
spolužákům z prvních tříd v průběhu našeho ekodne 25. 5. 2018, dokumentace zde:
https://www.zonerama.com/zsval/Album/4351971).
- Žáci 1.A, 1.B a 1.C 74 žáků (seznámili se s aplikací a jejím používáním při praktických úkolech).
- Pedagogové naší školy: 48 (byli seznámeni s aplikací na pedagogické radě dne 11. 4. 2018 zprávou
koordinátora EVVO ve škole (je součástí zápisu z pedagogické rady).
- Rodiče všech žáků školy: cca 610 (všichni rodiče byli s naší aktivitou seznámeni na třídních
schůzkách dne 11. 4. 2018 formou promítání webových stránek projektu a informací na našich
webových stránkách).
- Zřizovatel školy: formou e-mailové informace s odkazem na webové stránky projektu naší školy.
- Pracovníci Ekocentra IRIS v Prostějově na našich společných EVP: 8

PROPAGACE
Co o vás napsali nebo vysílali v nějakém médiu, uveďte prosím jeho název a datum uveřejnění.
V případě, že máte článek na někde na webu, zkopírujte jeho link.

Reklamní video člena týmu (Dominik Pohl) https://www.youtube.com/watch?v=ijhblsYKb_M&feature=youtu.be
Všechny informace o zapojení do projektu jsou na školním webu:
http://zsval.cz/tajny_zivot_mesta.htm
Facebooková skupina Plant net Zsval – založil náš žák 7.A.

MÍSTO PRO VAŠE POZNÁMKY
-

4

