Zpráva enviromentální výchovy
Ve školním roce 2009/2010 tak jako v předcházejících letech byla ekologická témata průběţně vkládána
podle vhodnosti či moţnosti do výuky naprosté většiny předmětů.
Klubem ekologické výchovy byl naší škole propůjčen na léta 2009-2012 titul -– ŠKOLA
UDRŢITELNÉHO ROZVOJE 2. stupně u příleţitosti dekády OSN „Vzdělávání pro udrţitelný rozvoj“.
Škola je i nadále členem KEV a M.R.K.E.V, odebírá časopis Bedrník.
I pro tento školní rok byl vypracován plán EVVO na škole, koordinátor EVVO je absolventem studia
specializačního vzdělávání pro koordinátory EVVO.
Na naší škole v tomto roce nebyl veden povinně volitelný předmět Seminář a praktika z přírodovědných
předmětů, varianta biologická. Došlo k přerušení realizace dlouhodobého (sedmiletého) projektu Kyselý
déšť i projektu Ozon, který by ţáci plnili pošesté.
V rámci Dne gramotnosti proběhla 2. dobrovolná sbírka pro našeho „spoluţáka“, indického chlapce
AFREEDA MOHAMMEDA. Během roku nás informoval o svých studijních výsledcích. Napsal nám o
své rodině, nakreslil několik obrázků a poslal svou novou fotografii.
Zdárně proběhl adaptační kurz s programem Pohoda Plus ţáků 6. ročníku stejně, jako exkurze na
podzimní Floru Olomouc.
V rámci Dne stromů proběhla akce „Lesy v ohroţení“ pro ţáky 4. ročníku vedená pracovníkem centra
Paleta – Pardubice.
V rámci Dne Země navštívili ţáci 9. ročníku jadernou elektrárnu Dukovany a přečerpávací vodní dílo
Dalešice. Pro ţáky 8. ročníku byla pracovníkem centra Paleta – Pardubice připravena hra Jezero a
pozorování na i při břehu retenční nádrţe „Boršák“. Ţáci 7. ročníku společně s ţáky 5. A třídy zavítali do
Záchranné stanice pro zdravotně handicapovaná zvířata z volné přírody „Pasíčka“. Strávili dopoledne
nejen seznamováním se s váţnými důsledky mnohdy lehkomyslného konání člověka, ale se zájmem
debatovali, jak by mohli pomoci. Pod vedení místních pracovnic si společně zahráli připravenou hru. Ţáci
6. ročníku s ţáky 4. A třídy navštívili ZOO Lešná, kde po skupinkách plnili úkoly do pracovních listů. Ţáci
prvního stupně se účastnili akcí pořádaných v DDM a projektového dne ve své třídě (4. B, 5. B).
Ţáci se účastnili přírodovědných soutěţí: Poznávání přírodnin, ţivočichů, rostlin i BiO - kat. D, C
ve školních, oblastních, okresních kolech i krajském kole) s výbornými výsledky.
2.6. se ţáci 3. ročníku vydali do centra Paleta v Oucmanicích, kde i přes nepřízeň počasí strávili zajímavé
dopoledne. Stali se na chvíli včelkami a také si dokázali sami vyrobit recyklovaný papír, který si mohli
odvést domů.
Proběhla celoroční soutěţ ve sběru sušené kůry – pomerančové i citrónové (soutěţ tříd a jednotlivců).
Vítězná třída a vítězové jednotlivých třídních kolektivů za utrţené peníze podniknou v září 2010
„utajený“ výlet.
Na nástěnku byly průběţně dodávány nejnovější aktuality - vţdy za jednotlivý měsíc a pro zamyšlení
krátké informace k významným dnům v daném měsíci.
Ve škole jsou systematicky rozmístěny koše na třídění odpadu (papír, plast, ostatní). Někteří ţáci
odebírající „Školní mléko“ odevzdávali ke zvláštnímu třídění i tyto obaly.
Ve škole se dává přednost výrobkům z recyklovaného papíru, pro ţáky byly centrálně připraveny i sešity z
tohoto materiálu. Zejména v zimních měsících se větrá důsledně pod vedením vyučujících, šetrně se
vyuţívá voda, elektrický proud, teplota v místnostech se můţe regulovat pomocí ventilů topných těles…
V roce 2010/2011 budeme v této práci pokračovat.
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