Plán pro realizaci EVVO ve školním roce 2018/2019
na ZŠ Školní, Roudnice nad Labem
Cílem ročního plánu EVVO naší školy je plnohodnotné a systematické začlenění
environmentální výchovy a výchovy k udržitelnému vývoji do všech složek výuky a výchovy.
Jeho součástí jsou akce či aktivity, které mají přiblížit zvolená témata v daných oblastech.
V letošním školním roce 2017/18 se v rámci environmentální výchovy budeme na naší škole
věnovat především tématu odpadů a jejich vlivu na životní prostředí. Stejně jako
v předchozích letech se i nadále budeme snažit o harmonizaci vztahu mezi školou a přírodou,
budeme se snažit rozvíjet znalosti žáků v oblasti ochrany životního prostředí. Informace
budou získávány prostřednictvím přednášek, soutěží, výkladů a praktických činností. Žákům
budou připomínány dopady lidských aktivit na přírodu a životní prostředí jako celek.
Hlavní cíle ročního plánu:
 Rozvoj pozitivních vztahů k přírodě a životnímu prostředí
 Vedení žáků k chování a jednání, které je v souladu s principy udržitelného rozvoje
 Motivace žáků k odkazu historie a tradic
 Osvojení praktických dovedností ve vztahu k přírodě
 Podpořit snahu přemýšlet o dopadech svého jednání na okolní organismy
Aktivity:
 Pokračování v zapojených projektech a jejich inovacích
 Aktivity zaměřené k jednotlivým ročním obdobím, aktuální informace o dění v přírodě
 Projekt „Les ve škole, škola v lese“ – první ročníky na téma: Co se děje v trávě
šesté ročníky na téma: Proč do lesa
 Propojení EVVO v mezipředmětových vztazích
 Výtvarné zpracování přírodnin, práce s přírodninami
 Péče o rostliny ve třídách, na chodbách, v okolí školy
 Krmení ptáků a jejich pozorování na krmítku
 Aktivity související s výročím vzniku republiky
 Projekt „Podřipsko“ – zapojení 2. stupně s tématy: npř. Památné stromy, Významné
osobnosti, Historické památky, Říp jako symbol národa
 EVVO na prvním stupni s využitím témat: npř. Čas havranů a strakatého listí, Čas
veselých sněhuláků, Čas rozkvetlých zahrad
 Vycházky do okolí školy
 Připomenutí významných dní spojených s EVVO (noř. Den stromů, Den Země,
Světový den zvířat, Den bez aut….)
 Připomenutí lidových tradic – jejich význam
 Sběrové a úklidové akce, údržba školních ploch a pozemků
 Zapojení žáků do soutěží
Koordinátor EVVO
 Vzdělávání v rámci EVVO – konference, semináře
 Příprava vybraných projektů a soutěží
Mgr. Andrea Hendrichová - koordinátor EVVO

