Zpráva EVVO za rok 2012/2013
Členství: a) M. R. K. E. V. Metodická a informační podpora při začleňování environmentální výchovy do školních
vzdělávacích programů. Bedrník - časopis pro ekogramotnost
b) Klub ekologické výchovy - KEV - je profesní občanské sdružení, které soustřeďuje jednotlivé
pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu
Titul: Škola udržitelného rozvoje 2008-2012 byl prodloužen do konce roku 2013 - uděluje KEV
ZELENÝ PARDOUBEK 2012 4. stupeň - soutěž škol Pardubického kraje
Výukové programy: Centrum Renata Bělá u Jevíčka
Soutěže: a) Přírodovědný klokan, Miniolympiáda z přírodovědy Poznávání minerálů, Poznávání přírodnin,
Poznávání živočichů, Poznávání rostlin, BIO, CHO, ZO, Letem světem
b) Výtvarné soutěže s přírodovědnou tématikou - Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje,.
c) Sběr sušenné pomerančové kůry
Výstava: Mladějovská úzkokolejka – houby 7.A,B (radnice)
Projekty externí: a) DDM M.T.: Den stromů, Den vody, Den Země,… - 1. stupeň
b) Bělá u Jevíčka centrum Renata – program: „Mami, já bych chtěl koně“ -7.A, B
„ Ve stínu stromů“ - 4.A
c) ZOO Lešná – „Naše chlupatá rodina“-5.A, „Savci Střední a Jižní Ameriky“ - 7. B
d) ZOO Praha – „ Šelmy“ - 9.A
e) Laktea, o.p.s.: Školní mléko (podpora českého zemědělství)
f) Laktea, o.p.s.: Ovoce do škol (podpora českého zemědělství)
g) Projekt CHCEME MÍT ZDRAVÉ ZUBY - 1.třída
Projekty interní: a) Mezi pražci mladějovské úzkokolejky 7. A (podpora regionu)
b) Lyžařský výcvikový kurz - 4. a 5.A třída - Zdobnice v Orlických horách,
c) DEN VĚDY - Projektové vyučování (všichni)
d) Exkurze s výjezdem – Hortikomplex Olomouc - 6.A, JE Dukovany - 9.A, ZOO Lešná – 5.A.
a7.B , ZOO Praha + Hrad – 9.A
e) Exkurze v okolí - čistírna vod Linhartice - 5.A
f) Školní výlety – Western Park Boskovice – 5.B
Kořenec Golf&Skiresort Boskovice – 6.A
Další činnosti: a) Volitelný předmět – seminář a praktika z přírodovědných předmětů
b) Začleňování vhodných témat EVVO do výuky
c) Nástěnka pro zamyšlení či rozšíření povědomí o EVVO za jeden měsíc
d) Centrální objednání sešitů z recyklovaného papíru
e) Péče o květinovou výzdobu
f) Třídění odpadu
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