Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace

Hodnocení činnosti v oblasti environmentální výchovy
na ZŠ Velký Ořechov ve školním roce 2013/2014
Environmentální výchova je začleněna do všech vzdělávacích oblastí, je jako průřezové
téma součástí výuky. Na její realizaci se podílení všichni vyučující. Výuku doplňují další
programy pro žáky, exkurze, výstavy, přednášky, besedy, soutěže, výukové programy,
projektové dny, vycházky. Žáci poznávají přírodu, prostředí a život lidí rozmanitými
činnostmi. Vyučující vhodně zařazují aktivity podle ročního období, svátků či významných
dnů, sledují se žáky změny v přírodě a v životě lidí.
Zaměřujeme se na témata poznávání a ochrana přírody, seznamování dětí s tradicemi,
vytváření dobrých mezilidských vztahů a vedení ke zdravému životnímu stylu.
Naše škola je registrována v síti škol se zájmem o ekologickou výchovu „M.R.K.E.V.“
a je pravidelně informována o aktivitách pořádaných organizacemi podporujícími
environmentální výchovu na školách.
Spolupracujeme s organizacemi, které se zabývají poznáváním přírody, poznáváním
a ochranou životního prostředí, jsou to především střediska ekologické výchovy, ČSOP,
DDM, ZOO Lešná, knihovny, muzea, planetária.
Na škole je informativní nástěnka aktivit v oblasti EVVO, nabídky akcí pro žáky, seminářů
pro učitele a také akcí pro veřejnost.
Akce a programy pro žáky
Projekt Comenius: We want to give Europe a green heart
- výroba záložek pro žáky z německé školy
- návštěva partnerské školy v Německu
- semináře k projektu Comenius, Brno; Praha
- korespondence do Německa, Švédska, Polska , Portugalska a Itálie, průběžně
- beseda o návštěvě v Německu, beseda o Portugalsku, Švédsku
- Den sklizně, Čistící den, zasazení stromu Comenius
- sestavení cizojazyčného slovníku; nácvik hymny projektu
- zpracování výstupu EVVO o třídění odpadů v naší škole
- Comenius week, výtvarné práce a výrobky na téma životní prostředí
- vánoční posezení zaměstnanců + vánoční hra
- studijní návštěva v Itálii
- narozeninová párty
- životní prostředí ve čtení a psaní
- prezentace o J.A. Komenském pro partnerské školy
- studijní návštěva ve Švédsku a Portugalsku
- mezinárodní tábor
Recyklohraní, průběžné plnění soutěžních úkolů
Sběr papíru, průběžně ve vyhlášených termínech
Společné akce a setkávání žáků 1. ročníku a dětí z MŠ průběžně po celý rok
Přírodovědný klokan, 16. 10., žáci 2. stupně
Beseda v obřadní síni pro žáky 4. ročníku
Exkurze s výukovým programem v Ekolandu Staré Město, 7. 11.; 1. a 4. roč.
Exkurze planetárium Brno, 7. 11., 9. roč.
Výukový program Problematika invazních rostlin, 19. 11.; 4. a 5. roč., Centrum Hostětín

Mikulášský program s nadílkou
Předvánoční vystoupení žáků naší školy pro důchodce
Předvánoční zájezd do Vídně
Adventní jarmark
Vánoční setkání všech žáků a vyučujících
Vánoční dílny na 1. stupni
Výtvarná soutěž „Co třídíme v naší škole“, 4. a 6. roč.
Astronomická olympiáda, 11. – 12. 12., žáci 2. stupně
Soutěž řemesel na SOU Uherský Brod, 13. 12., 9. roč.
Výukový program „Bodlinky“, 4. 2.; 1. roč.
Biologická olympiáda, 5. 2., žáci 2. stupně, školní kolo; 26. 3., 8. 4., okresní kolo
Trnečka - poznávání lidových písní, leden - březen, 1. - 9. roč., školní a okresní kolo soutěže
Recitační soutěž, leden - březen, 1. - 9. roč., školní, okrskové a okresní kolo
Výukový program „Co je zdravé“, 10. 3., 2. roč., CEV Žabka Staré Město
Výukový program „Co roste pro kuchyni“, 10. 3., 7. roč., CEV Žabka
Výukový program „Zvířátka v lese“, 11. 3., 5. roč., CEV Žabka
Výukový program „Od semínka po svačinu – chléb“, 11. 3., 3. roč., CEV Žabka
Výukový program „Invazní rostliny- 2. část“, 8. 4., 4. a 5. roč., Centrum Veronika Hostětín
Výtvarná soutěž na téma Naše příroda s invazemi i bez nich
Velikonoční tvoření, odpolední program pro děti a rodiče, 1. roč., DDM Astra
Velikonoční jarmark
Přírodovědná soutěž Poznej a chraň, mladší kategorie, ZŠ Želechovice, 31. 3., okr. kolo
Přírodovědná soutěž Poznej a chraň, starší kategorie, ZŠ Želechovice, 1. 4., okr. kolo
Canisterapie, 2. 4., 1.- 5. roč.
Výukový program „Dary lesa“, 13. 5., 1. roč.
Výroba přáníček ke Dni matek, 1. – 9. roč.
Mezinárodní den dětí, oslava ve třídách
Spolupráce se ZUŠ, průběžně, besídky
Práce na školní zahradě a ve skleníku, celoročně, 1. - 9. roč.
Třídění odpadů a šetření energií, celoročně
Školní výlety zaměřené na poznávání naší vlasti, našeho regionu, významných míst; historie,
přírody, života lidí. Turistika, cestování.

Semináře – Krajský veletrh EVVO na Lešné; 27. 9., Mah, Bli
Konference EVVO, KÚ Zlín, 29. 4., Mah
Péče o pracovní prostředí – úprava a výzdoba tříd a chodeb; TU a vyuč. VV, PČ
- práce na školní zahradě
- úprava a údržba nádvoří a okolí školy
- využívání nádvoří k relaxaci žáků
Podpora pitného režimu
Projekt Školní mléko
Dotované ovoce a zelenina „Ovoce do škol“
Projekt Zdravé zuby

Literatura
Časopis Bedrník
Žáci využívají dvě žákovské knihovny - odborné publikace a encyklopedie, atlasy.
Ve třídách probíhají besedy o knihách; čtenářské koutky s naučnou literaturou.
Žáci využívají internetu.
Divadelní a filmová představení, výchovné koncerty. Návštěvy a besedy v Krajské knihovně
Sledování významných dnů v kalendáři; lidové moudrosti – rčení, pranostiky
Výuka
Jazykové vyučování využívá textů k naplnění výchovně vzdělávacích cílů ve všech oblastech
environmentální výchovy. V matematice řešíme úlohy a situace ze života lidí a životního
prostředí. V přírodovědných předmětech vedou výuková témata k poznávání přírody,
k poznávání základních podmínek pro život. Výběr vhodných forem práce, vlastní prožitky
dětí, činnostní vyučování jsou součástí školní práce. RV a OV se zaměřuje na vytváření
zdravého životního stylu. HV a VV – poznávání tradic, národopisu, ale také poznání písní
jiných národů, zobrazení života lidí, přírody. PČ – poznání a využití přírodních materiálů,
vycházky, práce na pozemku, zkrášlování prostředí. TV – zdravý tělesný vývoj, radost
z pohybu – vliv na rozvoj pozitivního myšlení, vliv na vytváření dobrých mezilidských
vztahů, na aktivní postoj k ochraně životního prostředí.
Školní družina
Připojuje se k projektům a akcím školy a uskutečňuje samostatné aktivity, akce a projekty.
Práce s přírodním materiálem, výtvarné zpracování přírodnin. Pozorování přírody a životního
prostředí -vycházky, poznávací hry a aktivity. Poznávání života lidí a tradic, poznávání života
jiných národů. Společné čtení literatury pro děti. Čtení naučné literatury a časopisů.
Průběžné působení na vytváření dobrých vztahů mezi dětmi.
Děti jsou vedeny k tvořivosti, hrají si a sportují. Školní družina se podílí na výzdobě školy.

Ve Velkém Ořechově, 18. 6. 2014

Mgr. Eva Mahdalová

