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Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
ve školním roce 2014/2015
Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)
Environmentální výchova chápána jako výchova k řešení problémů týkajících se
životního prostředí, ale zejména jako výchova žáka k trvale udržitelnému rozvoji.
Poskytování potřebných znalosti a dovednosti, které žákům umožní získávat
informace o vztazích člověka k přírodě a životnímu prostředí.
Žáci se učí chápat a hodnotit závažnost různých situací, uvažují o důsledcích vlastního
jednání.
Vedeme žáky k postupnému chápání vztahů a souvislostí, nikoli trvání na
nesystémových znalostech.
Rozvíjíme ekologickou etiku. Probouzíme citové vztahy žáků k prostředí, ve kterém
žijí a kterým jsou ovlivňováni.
Rozvíjejí se mezilidské vztahy (mezi spolužáky, mezi žáky a učiteli, ke škole, rodině,
komunitě) na principech vzájemného porozumění, tolerance, odlišnosti lidských
hodnot.
Učí se aktivnímu poznávání a vykonávání činností v prostředí v souladu
s ekologickými zásadami.
Společně vytváříme předpoklady k předcházení negativních jevů (proti konzumnímu
způsobu života, užívání návykových látek).
Snaha o pochopení základního principu udržitelného rozvoje – vztahů jednotlivce
a společnosti k přírodnímu, ekonomickému a sociálnímu prostředí.
Nutnost porozumění nutnosti společného řešení ekologických, ekonomických
a sociálních problémů společnosti.
Vyučování
Environmentální výchova je zařazena ve všech ročnících 2. stupně podle ŠVP
v rámci předmětu přírodopisu, zeměpisu, občanské výchovy, výchovy ke zdraví, dále pak v 8.
a 9.ročníku ve volitelných předmětech (ekologický, přírodopisný a zeměpisný seminář).
Na 1. stupni je zařazena v rámci výuky přírodovědy, vlastivědy, prvouky.
Výuka je dále doplňována:
Zařazováním projektů během školního roku
Zařazováním besed s odborníky
Odborné učebny (učebna přírodopisu a učebna SPEV)
Výukovými DVD
Výukovými programy pro PC
Internetem ve všech učebnách ICT a odborných učebnách
Školními výlety
Výukovými programy na interaktivních tabulích
Využíváním školního pozemku a péči o okrasné rostliny v budově a okolí školy
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Odborná literatura v rámci knihovničky EVVO a ostatních přírodovědných předmětů,
zejména přírodopisu, zeměpisu a chemie
Volnočasové aktivity
Kroužky :
Mladý zdravotník
Tvořivé činnosti
Mladý vědec
Sportovně turistický kroužek
Zdravá výživa, zdravý způsob života
Pitný režim.
Zařazování témat zdravé výživy v plánech učiva občanské a rodinné výchovy,
výchovy ke zdraví, chemie, prvouky, přírodovědy a přírodopisu, tělesné výchovy
a dalších.
Zařazování témat protidrogové prevence do všech oborů základního vzdělávání –
školní plán minimální prevence.
Pěstování správných hygienických návyků při všech činnostech ve škole i při
volnočasových aktivitách.
Volitelný předmět sportovní aktivity
Projekty
Celoroční školní projekt „Toulky Evropou“
Klub Ekologické Výchovy
Recyklohraní ( 7. ročník)
Ekologická stopa
„Clean up - Ukliďme svět“
Ekopolis, Multipolis
Škola pro udržitelný život
Exkurze, tematické vycházky a výlety
Jsou organizovány v rámci činnosti tříd, projektové výuky, popř. kroužků.
Soutěže, olympiády
Výtvarné a literární, fotografické soutěže s ekologickou tématikou
Biologická, zeměpisná, fyzikální a chemická olympiáda, školní a okresní kolo.
Přírodovědný Klokan
Mladý zdravotník
Péče o prostředí ve škole a okolí
Péče o vysazené stromy a keře, dále travnaté plochy zejména v rámci výuky
pěstitelství v 6. a 7. ročnících

Zapojení žáků 1.stupně do pěstebních činností v areálu SPEV
Obnova vybavení pracovny SPEV (pěstební stoly)
Květinová výzdoba ve třídách, na chodbách a okolí školy
Využívání přírodních materiálů při výzdobě školy
Udržování pořádku ve škole a okolí
Sběrové aktivity
Třídění odpadu ve škole i v domácnosti – na chodbách školy kontejnery na PET +
nádoby na tříděný odpad (papír-sklo-plast-biologický odpad)
Doplnění o nádobu na tříděný odpad (papír), z kapacitních důvodů
Sběr starého papíru 2x ročně – celoškolní akce
Sběrové soutěže ostatních recyklovatelných materiálů (např. víčka PET lahví apod.)
Sběr kaštanů a žaludů (podzimní akce)
2 sběrné nádoby na baterie v prostorách budovy 1. a 2.stupně školy
2 sběrné nádoby (červený kontejner) na drobný elektroodpad v prostorách budovy
2.stupně školy
V areálu školy jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad (plast, papír a bio)
Sběr použitého textilu pro Diakonii Broumov
Dobrovolná vánoční sbírka pro Psí útulek v okrese Teplice
Spolupráce
S rodiči
- Získávání zájmu rodičů pro ekologické aktivity školy
Se středisky ekologické výchovy
- Tereza Praha, SEVER – Litoměřice, Rezekvítek – Brno
Se státními organizacemi a občanskými sdruženími
- KÚ Ústeckého kraje, odbor životního prostředí
- ČSOP Praha
- ČZS Teplice
- Lesy ČR
- Diakonie Broumov
- Nadace Partnerství
- Magistrát Města Teplice
- Nadace Tlapka
Se školami
- Zapojení do sítě základních škol M.R.K.E.V.
- Schola Humanitas Litvínov
- ZŠ Most, Svážná (KEV), člen výboru za Ústecký kraj, okres Teplice
(Ing.Denisa Seidlová), termíny zasedání výboru KEV: listopad, únor,
duben
Materiální zajištění ročního plánu EVVO
Průběžné doplňování odborné a pedagogické literatury
Doplňování DVD
Doplňování vhodných výukových programů pro PC
Obrazy, modely
Nákup sadby a semen rostlin

Nákup pěstebních stolů pro SPEV
Nádoby na pokojové květiny
Zahradnické nářadí
Nástěnky a výstavy s ekologickou tématikou
Nástěnky v přízemí budovy školy 2.st. zaměřené na environmentální tématiku
Nástěnky zaměřené na přírodní vědy – 2-patro školy 2.st.
Stálá expozice skleníkových rostlin a nástěnky s přírodovědnou tématikou v odborné
učebně areálu SPEV
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školní koordinátor EVVO
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