Zhodnocení průběhu environmentální výchovy za školní rok
2011/2012
V průběhu školního roku 2011/2012 byla realizována environmentální
výchova podle ročního plánu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
( dále již jen EVVO ), vypracovaného pro školní rok 2011/2012, jež je součástí
školního programu EVVO, přílohy Školního vzdělávacího programu ,,Berlička“
a prolíná veškerou školní výukou a výchovou.
Září 2011
– návštěva Světa hlavolamů a Hornického muzea Landek. Žáci
přírodovědného a vlastivědného kroužku si rozšířili znalosti z historie
našeho města.
Říjen 2011
– návštěva knihovny – podzimní pohádka ,,Vláďův drak“.
Žáci přírodovědného a vlastivědného kroužku se zábavnou formou
seznámili se změnami v přírodě na podzim.
– návštěva Hornického muzea Landek. Žáci 3. a 4. ročníku si rozšířili
znalosti z historie našeho města.
– návštěva planetária v Ostravě. Žáci přírodovědného a vlastivědného
kroužku pozorovali podzimní oblohu a dověděli se mnoho zajímavého
o vesmíru.
– projektový den ,,Česká kuchyně“. Žáci druhého stupně se tento den
věnovali české kuchyni. Pokrmy si nejen uvařili, ale také zjistili
informace o kraji, odkud tato jídla pochází.
– projektový den ,,Světový den zvířat a Den stromů“. Žáci druhého stupně
byli rozděleni do skupin, z nichž každá z nich si vybrala jedno zvíře a
jeden strom. O vybraných druzích pak zjišťovali zajímavosti, s kterými
pak spolužáky seznámili.
Listopad 2011
– návštěva KC Poruba – přednáška ,,Zázraky ve světě zvířat“. Žáci
přírodovědného a vlastivědného kroužku a také žáci 2. stupně si
obohatili své znalosti o další informace o zvířatech.
– žáci 1. – 4. třídy se zúčastnili akce ,,Terapie loutkou s ekologickou
tématikou“. Zamysleli se nad problémy životního prostředí i nad
způsoby, jak ho chránit.
– výroba adventních věnců společně s rodiči.
Prosinec 2011
– návštěva KC Ostrava Poruba – výchovný pořad ,,Planeta záhad“.
– projektový den ,,Zima ve městě a v přírodě“. Žáci druhého stupně

Se zamýšleli nad tím, jak to mají zvířata v zimě složitě. Vyrobili ptačí
budku, kterou vyvěsili v okolí školy a celou zimu doplňovali krmení.

Leden 2012
– návštěva KC Ostrava Poruba – výchovný pořad ,,Poruchy příjmu
potravy“. Pořad byl věnován žákům 7. tříd, převážně dívkám, které
častěji než chlapci mívají problémy se svou váhou.
– návštěva KC Ostrava Poruba – filmová projekce ,,Manželka za 50 ovcí“.
Dokumentární film byl o životě žen ve státech jižní Asie.
– návštěva KC Ostrava Poruba – přednáška ,,Chráněná krajinná oblast
Beskydy“. Přednáška byla zaměřená na faunu a flóru Beskyd.
– projektový den ,,Můj vztah k životnímu prostředí“. Žáci druhého stupně
vyráběli model ekologického města i s ekologickou elektrárnou.
Únor 2012
– projektový den ,,Třídní ekologický projekt“. Žáci druhého stupně
se podrobně zamýšleli nad tříděním odpadu a jeho dalším využitím.
– výtvarná soutěž ,,Bezpečná cesta do školy“. Žáci 1. – 4. tříd výtvarně
vyjádřili, jak by měla vypadat bezpečná cesta do školy.
– žáci 1. – 4. třídy se zúčastnili akce ,,Terapie loutkou s ekologickou
tématikou“. Již podruhé se zamysleli nad problémy životního prostředí
i nad způsoby, jak ho chránit.
Březen 2012
– projektový den ,,Světový den vody“. Žáci druhého stupně
zjišťovali průměrnou týdenní spotřebu pitné vody v domácnosti,
navrhovali možnosti jejího šetření.
Duben 2012
– projektový den ,,Den Země“. Žáci druhého stupně se věnovali
problematice globálních environmentálních nebezpečí, zúčastnili se
akce Den Země, kde se zapojili do aktivit.
– návštěva festivalu o ekologii pořádaného pod názvem TUR Ostrava.
Zajímavé přednášky byly doplněny o fotografie a filmovou produkci.
– účast na Krajské ekologické konferenci. Žáci prezentovali projekt
EVVO na téma ,,Ekologická výchova v naší škole“.
– den v ZOO Ostrava – prohlídka zoologické zahrady.
– sběrová akce ,,Pomozte sběrem své škole“ – sběr ošacení, obuvi, hraček,
ložního prádla atd.
Květen 2012
– rehabilitační pobyt ve Chvalčově, kde se děti během celého týdne

seznámily s faunou a flórou v Beskydech, s otázkami zabývajícími se
ochranou této oblasti, se způsoby znečišťování přírody. Byly poučeny o
vhodném chování v přírodě.
– návštěva žáků druhého stupně Lesní školy v Ostravě - Bělském lese,
opakování znalostí z loňského programu, rozšíření vědomostí o nové
poznatky.
– Členové přírodovědného a vlastivědného kroužku se zúčastnili akce
,,Terapie loutkou s ekol. tématikou. Tento díl měl název Planeta Země.
Červen 2012
– projektový den ,,Den životního prostředí“. Žáci druhého stupně si
imaginárně založili ekologickou společnost a vžili se do role ochránců
přírody. Navrhovali způsoby, které by vedly ke zlepšení životního
prostředí.
– exkurze Slezská Harta a Arboretum Nové Dvory. Návštěva vodního díla
byla spojená s prohlídkou a odbornou přednáškou o jeho chodu. Také
v Arboretu byla zajištěná prohlídka i s odborným výkladem. V tento den
byl zhodnocen celý projekt EVVO.
– návštěva Přírodovědné stanice. Členové přírodovědného a vlastivědného
kroužku se zajímali o to, jaké změny nastávají v přírodě v letních
měsících.
– návštěva Dětského ranče v Hlučíně. Děti 1. – 4. tříd se byli podívat
za zvířátky a povozit se na konících.
Celý rok
– probíhal sběr starého papíru, který byl shromažďován v zadních
prostorách školy a v červnu byl odvezen do sběrny.
– činnost teraristického, vlastivědného a přírodovědného kroužku,
seznamování dětí s životními nároky jednotlivých chovaných
zvířat, se změnami v přírodě v průběhu všech ročních období.
– péče o pokojové květiny ve třídách, práce na záhonku před školou.
Závěrem lze říci, že všechny aktivity konané během tohoto školního roku
byly pro děti přínosem. Kromě potěšení ze zajímavých aktivit jim také přinesly
nové poznatky o životním prostředí, o životě zvířat a lidí v něm.

