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Metodický pokyn č.j.:32 338/2000-22 k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě
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1. Cíle EVVO
- poskytovat žákům znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí
- ovlivňovat způsob myšlení žáků v rámci EVVO
- rozvíjet kontakt s okolím, s odborníky pro vývoj osobnosti ve smyslu trvale udržitelného
zdroje
- integrovat znalosti s praktickými metodami výuky
- podporovat aktivní péči o životní prostředí

2. Výuka
Téma EVVO začleněno v předmětech během celého školního roku.
Český jazyk






Slohové práce k tématu – globální problémy, krajina,…
Výtah z odborného textu
Básně s přírodní tematikou
Četba knih
Návštěva knihovny – knihy o přírodě,…

Cizí jazyky (Aj)
 Konverzace na téma EVVO
Přírodopis





Ekologie, životní prostředí, globální problémy, ochrana přírody,…
Živá a neživá příroda, vztahy
Vycházky do přírody
Ekologické soutěže jako například recykvíz

Hudební výchova
 Lidové písně s přírodní tématikou
Výtvarná výchova
 Výtvarné zpracování tématu příroda
 Využívání odpadových materiálů
Pracovní činnosti
 Využití přírodních materiálů
 Pozemky – péče o květiny, práce na školním pozemku, v okolí školy

Prvouka
 Příroda, jak o ni pečujeme
 Vztahy lidí k přírodě
 Vycházky do přírody

Matematika
 Statistika, procenta – slovní úlohy s přírodní tematikou
 Přírodní úkazy – souměrnosti, měření
Výpočetní technika
 Ekologie, životní prostředí, globální problémy
 Fotografie, statistika

3. Celoroční úkoly
Třídění odpadu
 Sběr papíru, plastových víček a hliníkových obalů
 Třídění odpadu ve třídách a na chodbách
 Účast na recyklování
Péče o životní prostředí naší školy
 Květinová výzdoba
 Úklid okolí školy
 Práce na školním pozemku – vlastní výpěstky
Celoroční ekologický program Naše zvířecí encyklopedie
 Každé dva týdny bude vybráno zvíře žijící ve volné přírodě, o kterém se toho budeme
snažit zjistit co nejvíce.
 Fotky a nejrůznější informace, které budeme vyhledávat na internetových stránkách, si
vyvěsíme na nástěnku ve školní družině a shlédneme krátké dokumenty o jejich životě
či místě kde žijí.
 Na konci toho období žáci vyberou nejdůležitější informace a několik obrázků zvířete
a vše nalepí do připravených listů, ze kterých se bude postupně stávat Naše
encyklopedie zvířat.
Poznávání přírody
 Vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí školy
 Exkurze po kraji, po ČR
 Ozdravné pobyty zaměřené na poznávání přírody
Exkurze za odborníky
 ZOO, muzea, chráněné objekty, naučné stezky,…
Pobyty
 Škola v přírodě
 Víkendové pobyty
Další vzdělávání pedagogů
 Školení, exkurze

4. Úkoly:





Více přírodovědných projektů v jednotlivých předmětech
Projekty pro celou školu
Projektové dny na přírodovědné téma
Zlepšování životního prostředí

5. Nástěnka EVVO
* aktuální informace na nástěnce ve vstupní hale

6. Školní družina
* zapojení do všech činností

7. Plánované akce
* soutěž ve sběru papíru a víček
* soutěž ve sběru lesních plodů
* projektový den ke Dni Země
* soutěž Peer aktivistů ke dni Země
* návštěva muzea
* návštěva Lesnických dnů
Mimo plánované akce se mohou uskutečnit i akce vzniklé během školního roku

V Jezvém 30.8.2018
Vypracovala Mgr. Lenka Kolstrunková

