Zpráva EVVO za rok 2014/2015
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 1. stupně je propůjčen na období 2014-2016, uděluje KEV
Certifikát: Ekologická škola Pardubického kraje 2. stupně, uděluje Pardubický kraj spolu s Ekocentrem Paleta
Výukové programy: a) ekocentrum Rezekvítek Brno
b) VIDA science centrum Brno
Soutěže: a) Přírodovědný klokan, Poznávání přírodnin, Poznávání živočichů, Poznávání rostlin, BIO, ZO, Mladý chemik
b) Zelený ParDoubek 2014 - soutěž škol Pardubického kraje
c) Výtvarné soutěže s přírodovědnou tématikou
d) Sběr sušenné pomerančové kůry, papíru, hliníku
Výstavka a sborník: Mladějovská úzkokolejka – stromy a keře 8. A
Projekty externí: a) DDM M.T.: podzimní dílny, Den vody, Den Země,… - 1. stupeň
b) Laktea, o.p.s.: Školní mléko (podpora českého zemědělství)
c) Laktea, o.p.s.: Ovoce do škol (podpora českého zemědělství)
d) Veselé zoubky
e) Vitamínové dny 2. A, B
f) Laboratorní den Univerzity Pardubice pro 8.A., 9.A a 9.B třidu
g) Veletrh vědy a techniky v Pardubicích- žáci 7.a 9. ročníku
Projekty interní: a) Mezi pražci mladějovské úzkokolejky 8. A (podpora regionu)
b) Pro ty co se nebojí aneb putování se skřítky Podzimníčky- všichni
c) S čerty nejsou žerty 1. stupeň
d) Čaje ve 3.A
e) Den nemocných v 9. A i B třídě
f) Pobyt v přírodě Srnčí =v okolí - 1.- 3. ročník
g) Školní výlety – 7.B,….
h) Družina vycházky do okolí během roku – proměny a roční období
Další činnosti: a) Volitelný předmět – seminář a praktika z přírodovědných předmětů, chemické praktikum
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
g) Postupná výměna osvětlení
h) Výměna kotlů
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