PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,
VÝCHOVY A OSVĚTY
šk. r. 2014/2015
Základní cíl: zvýšení ekologického vědomí žáků
Hlavní úkoly a opatření:
- předávání znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, problémů životního prostředí
z lokálního i z globálního hlediska a možností i způsobů dosažení trvale udržitelného rozvoje
- prostřednictvím vybraných akcí (spolupráce s dalšími pracovníky školy) podněcovat aktivity a
tvořivost zaměřené k žádoucímu jednání
- vytváření pozitivního vztahu žáka k přírodě, k odpovědnosti za jednání vůči prostředí
- výchova k ohleduplnosti, ke spolupráci v mezilidských vztazích
- realizace projektu EKOŠKOLA
- využívání venkovních učeben
Koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: 1. st – Mgr. Dana Havlová
2. st. – Mgr. Markéta Husáková

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S VYBRANÝMI
ORGANIZACEMI
ORGANIZACE
Sdružení Tereza Praha
SEV Ametyst
Hornické muzeum Příbram

TEL./E-MAIL/WEB
www.terezanet.cz
ekovychova@ametyst21.cz
http://www.muzeumpribram.cz/cz/hornicky-skanzenbrezove-hory
ZOO Plzeň
www.dravcizales.cz
Záchranná stanice živočichů www.desop.cz
Plzeň
Západočeské
komunální http://www.mariuspedersen.cz/
služby
Marek.Janoch@mariuspedersen.cz
Planeta3000
www.planetazeme.cz
Ekofarma Milínov
www.farmamoulisovych.cz
Fa Elektrowin
www.recyklohrani.cz
Arboretum Sofronka
www.sofronka.cz

AKTIVITY PRO ŽÁKY
a) JEDNORÁZOVÉ AKCE:
1. stupeň – viz. Plán koordinátor EVVO 1. Stupeň

KONTAKT. OSOBA
marie.krausova@terezanet.cz
Klára Tydlitátová

Milan Zaleš
Karel Makoň
p. Janoch
491 423 490
602 873 935
Ing. Černý
p. Kaňák

2. STUPEŇ

AKCE
Terénní výuka 6. roč. Sofronka
Terénní výuka 7.roč. SEV
Prusiny
Terénní výukové aktivity –
venkovní
učebny:
LES,
JEZÍRKO, SLUN. PARK
(EPř, Ch)
Exkurze skládka Černošín
Naučná stezka odpadu
Soutěž třídění odpadu – Ekotým
28. ZŠ
Beseda na téma 1. pomoc
SEV Ametyst – výuka v terénu
Vodníci a podvodníci
Exkurze do plz. pivovaru +
návštěva pivovarnického muzea
Víš, co jíš? SEV Ametyst
Terénní výuka – program dle
aktuální nabídky jednotl. učitelů
Adaptační kurzy 6. tříd (P
centrum) – viz. MPP (Mgr.
Horešovská)

TŘÍDA
6. A,B
7. A,B

PLÁN
24.10. 14
24.10. 14

6. – 9.třídy

celoročně

6. A. B, 7. A, B

březen – duben 2015

ekotým

listopad 2014

8. A, B, C
6. A, B

duben – květen 2015
duben 2015

9. třída

leden – únor 2015

9. A
8. – 9. třídy

leden – únor (6.2.)
24.10.

6. A, 6. B

září 2014

Školní výlety
Branný den
Sportovní den

6. – 9. třídy
6. – 9. třídy
6. – 9. třídy

23. 6. 2015
květen, červen
květen, červen

b) VÝUKA NA 28. ZŠ
1. stupeň:
Od 1. do 5. třídy probíhá v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a výukového oboru
Pracovní činnosti výukový blok věnovaný pěstitelským pracím
Od 1. do 5. třídy probíhají v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět výukové bloky
Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví
2. stupeň:
Od 6. do 9. třídy probíhá výuka ekologického přírodopisu, tématiky EVVO se dotýká také:
zeměpis, fyzika, tělesná výchova

PRŮŘEZOVÉ TÉMA EVVO ve výuce:
Žáci jsou vedeni k postupnému chápání a rozvíjení souvislostí mezi ekologickými, ekonomickými
a sociálními problémy současného světa. Vyučující jednotlivých předmětů zařazují pravidelně PT
EVVO dle následujícího přehledu:
PT

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA

Tematické okruhy

1.

2.

1. stupeň
3.
4.

5.

6.

2. stupeň
7.
8.

9.

Ekosystémy
Základní podmínky života

ČS

ČS

ČS
ČS

Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

ČS

VV, ČS

ČS

Vztah člověka k prostředí

PČ

ČS, M

M, VV,
PČ

Z
Z, F

EPŘ
F
EPŘ,
VO, Z

VV

F

EPŘ, F

F, CH

F, Z

D, Z,
VV

CH, Z

c) KRÁTKODOBÉ EKOLOGICKÉ PROJEKTY:
TŘÍDA
7. roč.
8. roč.
7. roč.
2.stupeň

PROJEKT, SOUTĚŽ
Návrhy zahrad a parků
Voda
Cizokrajné ekosystémy
Biologická olympiáda

Celá
škola
Celá
škola

Projektový den Země

ORGANIZACE
EPř – 28. zš
CH – 28. zš
EPř – 28. zš
ČZU Praha
Suchdol
28.ZŠ

Vánoční trhy – dílny
28.ZŠ Plzeň
práce
s přírodními
materiály, udržování tradic
Vánoční jarmark

LEKTOR
Hus
Hus
Hus
Hus

PLÁN
říjen, listopad 2014
Prosinec –leden 2015
leden – únor 2015
listopad-duben

Učitelé, ŠD

Duben 2015

Učitelé 28. zš

Listopad - prosinec

d) DLOUHODOBÉ EKOLOGICKÉ PROJEKTY:
TŘÍDA
Celá škola

Celá škola
Celá škola
Celá škola,
veřejnost
Celá škola,
veřejnost
Celá škola,
veřejnost
Celá škola

PROJEKT, SOUTĚŽ
EKOŠKOLA
- Jednotlivé dílčí
projekty TU
- Projekty Ekotým
- Projekty v rámci
oboru OŽP, PřS
Odpady – třídění
Papír, plast, směs, sklo
RECYKLOHRANÍ
Odběr elekroodpadu
Sběr HLINÍKOVÝCH
PLECHOVEK

ORGANIZACE
Tereza Praha
28. ZŠ
EKOTÝM

LEKTOR
PLÁN
Husáková,
celoročně
Havlová + učitelé
jednotlivých
předmětů, TU

28.ZŠ Plzeň, AVE TU
Elektrowin

28.
ZŠ
–
EKOTÝM
ŠD
Sběr víček od PET lahví Žákovský
parlament
Sběr starého papíru
Západočeské
komunální služby
Projekt „Pěstuj prostor“ CpKP, Plzeň

celoročně

TU, Husáková

celoročně

Husáková, TU
ŠD

celoročně

Horešovská, ŽP

celoročně

Horešovská,
celoročně
Husáková, ŽP, TU
Svobodová
celoročně
(Husáková
konzult.)

e) VÍCEDENNÍ TERÉNNÍ AKCE
Lyžařský výcvikový kurz – NP Šumava – přednášky o NP, pohybové dovednosti venku

Lektoři: Mgr. J. Kotál, Mgr. P. Pelcr, (Mgr. K. Páníková)

f) PRÁCE S TALENTOVANÝMI ŽÁKY v rámci EVVO:
zpracování závěrečných prací žáků 9. tříd v rámci EPř, Ch, F, Z:
Tematická fotografie, Plzeňské parky a oázy klidu, Srovnání pH lesních půd, Porovnání života ve 2
rozdílných vodních ekosystémech, Výzkum poškození smrkového lesa, Krevní skupiny – školní
průzkum, genetika, Výzkum původu stromů v areálu školy,
Chemické látky v potravinách, atd.
-

Žáci si volí jednotlivá témata, pracují samostatně – konzultují s jednotlivými vyučujícími.

Bi olympiáda
-

Školní kola: dobrovolná účast žáků: kategorie C, D

Keramika nepovinná, kroužek „Kutil“, atd.
-

Práce s přírodními materiály, s tématy, které rozvíjí ekologickou etiku žáka

AKTIVITY PRO RODIČE
sběrové akce pro veřejnost, včetně odběru elektroodpadu

AKTIVITY PRO UČITELE V RÁMCI EVVO
AKCE
Sběr elektroodpadu
Sběr
HLINÍKOVÝCH
PLECHOVEK
Sběr víček od PET lahví
Sběr starého papíru

ORGANIZACE
Elektrowin, 28. ZŠ
28. ZŠ

PLÁN
celoročně
CELOROČNĚ

ŽP 28. ZŠ – Mgr. Horešovská
celoročně
ŽP 28. ZŠ – Mgr. Horešovská, celoročně
ekotým
EVVO SEVAmetyst, Envic
listopad 2013, Hus

Konference
učitelů
v plzeňském kraji
Seminář – Pěstuj prostor (KDŠ)
Brigáda „Jezírko“

CpKP, Plzeń 2015
28. ZŠ

9.10.2014, Svobodová
srpen 2014

VÝZNAMNÉ EKOLOGICKÉ DNY V KALENDÁŘI
Den Země, Den vody, Světový den ŽP, Den boje proti kouření, Den bez aut, Den zvířat
- upozornění na ekologické nástěnce pro učitele, seznámení žáků s tématem (jednotlivé vyučující
předměty)

METODICKÉ POMŮCKY, INFORMACE, KONTAKTY
Literatura s tématikou EVVO ( ekohry, kvízy, hádanky, testy,

prac. listy, metodiky, atd.) – Husáková, Havlová
využití výpočetní techniky a internetu (SW – Encyklopedie přírody, www. tonda-obal.cz, SW
dodaný SEV Ametyst, SW dodaný Tereza Praha – ekoškola, atd.)
vedení stálé nástěnky s ekologickou tématikou ve sborovně
shromažďování informací o institucích a organizacích, které působí v oblasti EVVO v Plzni a
její okolí – účast koordinátorů EVVO na ekologických konferencích – Ametyst,
semináře k projektům, atd.
využívání ICT techniky, atd. při názorných demonstracích vybraných ekolog. témat (chráněná
území, jednotlivé typy ekosystémů, chráněné organismy, látky ovlivňující ŽP, atd.)

PROPAGACE PROGRAMU
školní časopis, školní nástěnky – přízemí školy – propagace ekoškoly, ekotým, ekokodex
PT - EVVO viz. ŠVP 28. ZŠ Plzeň
Internetové www stránky školy – (Mgr. Kotál) – sekce PROJEKTY - EKOŠKOLA
Koše na tříděný odpad
Spolupráce s médii – Plzeňský deník, atd.
Účast žáků v soutěžích s environmentální tématikou – olympiády (viz.), výtvarné soutěže,
školní sběrové soutěže
Upravené exteriéry ve školním areálu – venkovní učebny: Sluneční park, Jezírko, Les
Žákovský parlament – sběrové akce

ZDRAVÁ VÝŽIVA, PITNÝ REŽIM, ZDRAVÝ ZPŮSOB
ŽIVOTA – VÝZNAMNÁ SOUČÁST EVVO
- zdravá výživa v ŠJ, nabídka zdravých svačin Kačaba
- automat na kvalitní mléčné produkty v budově školy
- pitný režim – ŠJ, školní bufet
- hygienické návyky: a) třídění odpadu v prostorách školy – tělocvična, třídy, chodby, učebny, PC
učebny, šatny, ŠD, ŠK, knihovna, sborovna, atd.
b) tělesné aktivity – TV, sportovní kroužky – poučení žáků o
BOZ a správných hygienických návycích.
c) uplatňování základních zásad psychohygieny ve výuce i v mimoškolních
činnostech
d) spolupráce s koordinátorem preventivního protidrogového programu – Mgr.
Horešovská :
1. koordinace zařazování vybraných témat do výuky v daném
předmětu – sexuální výchova, škodlivost a zneužití návykových látek,
nebezpečí vzniku závislosti, prevence alkoholismu, nikotinismu, atd.
2. činnost Žákovského parlamentu – organizace sběrových akcí
- propagace EVVO programů

REALIZACE PROJEKTU EKOŠKOLA
Jednorázové aktivity TU a dalších uč. v rámci svých oborů – téma: doprava, prostředí
školy, energie – zadáno na pracovní poradě říjen 2014

schůzky členů EKOTÝMU
 PŘÍPRAVA PREZENTAČNÍCH PANELŮ
 LOGO – trička
 EKOKODEX školy – umístění v budově
 organizace sběrové soutěže : sběr hliníkových plechovek – pouze 2. stupeň
 organizace Soutěže ve sběru starého papíru – spolupráce se ŽP
 oyhodnocení analýzy odpadové problematiky na škole – zpracování závěrečné
zprávy
 realizace zbývajících analýz – doprava, energie, voda, šetrný spotřebitel
 prezentace výsledků analýz ,
 návrhy na zvýšení efektivity ekologického provozu školy
 nákup nových košů
 soutěž v třídění odpadu
 komunikace s vedením školy a dalšími pracovníky v oblasti EVVO

VYUŽÍVÁNÍ VENKOVNÍCH UČEBEN

-

venkovní učebny: JEZÍRKO – vodní ekosystém, horský ekosystém
LES – přirozený les mírného pásu
ZAHRADA – uměle udržovaný – ovoce/zelenina/bylinky
SLUNEČNÍ PARK – sluneční hodiny, park, okrasný záhon
Údržba a péče –, ŠD, 1. stupeň – pracovní činnosti, Mgr. H. Broulíková – 8. C – práce
na zahradě; pí. E. Svobodová – péče o pokojové rostliny, Mgr. E. Havlová dtto, ekotým
Venkovní výuka: Ekologický přírodopis – vybraná tématak výuce na 2. stupni
využívány převážně mimo zimní období, další výuka (VV, M, F, …)

Zpracoval: Mgr. Markéta Husáková
koordinátor EVVO
Zpracováno dne: 30.9.. 2014

