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Školní program EVVO je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním
chováním, výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy.

Cíle plánu EVVO
 rozvoj a využití klíčových kompetencí pro řešení problémů životního prostředí
 získání dovedností pro pobyt v přírodě a zacházení s přírodou
 poznání přírodních a kulturních hodnot životního prostředí ve svém okolí a chápání
příčin, následků a projevů jejich poškozování
 získání citového vztahu k životnímu prostředí ve svém okolí a k přírodě
 uvědomění si postavení člověka v přírodě a hodnoty přírody
 seznámení se s globálními problémy a chápání globálních souvislostí
 chápání vzájemné souvislosti ekonomického a sociálního rozvoje a stavu životního
prostředí
 umožnit odpovědné jednání a aktivní a kvalifikovanou účast při ochraně přírody

Metody a formy realizace EVVO
 pracovní prostředí – (dostatečné osvětlení, větrání, výzdoba ve třídách i na chodbách
je většinou ve spolupráci s dětmi a vyhovuje jejich potřebám)
 atmosféra školy (přátelská, pozitivní - žáci mají možnost diskutovat mezi sebou i
s učiteli a ostatními zaměstnanci)
 péče o koutky živé přírody, zeleň uvnitř i vně školy
 odpady a prevence vzniku zbytečných odpadů, recyklace
 stravování (je v souladu se zásadami zdravé výživy)
 pitný režim
 hospodaření s energiemi a vodou
 doprava na školní akce a na školních výlety (mají sloužit k poznání našeho kraje)
 účast v projektech s tématikou životního prostředí
 přednášky a prezentace pro školu
 exkurze do center ekologické výchovy
 simulační hry
 vycházky do přírody a okolí školy
 spolupráce s jinými organizacemi
 projektové vyučování

Začlenění programu EVVO do vzdělávacího procesu
 environmentální témata lze zařazdit bez velkých problémů do každého předmětu
v každém ročníku základní školy
 inspiraci je možné získat pomocí DVPP z nabídky pedagogických center nebo
metodických materiálů jednotlivých projektů ekologických center, z internetu
 využití průřezového tématu Environmentální výchova v rámci vytvořeného ŠVP
 propojení dalších průřezových témat ( Osobnostní a sociální výchova, Mediální
výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech )
s Environmentální výchovou, jejich začlenění do akcí pořádaných během školního
roku

Ekologické dny – Středisko
přírodovědců

říjen

1. – 4. ročník

Muzeum Ostrava

listopad

1. – 4. ročník

Projektový den – Rozmanitá
příroda

říjen, únor, březen, červen

1. – 4. ročník

Projektový týden – výlety a
vycházky zaměřené na
EVVO

červen

1. – 4. ročník

Činnost přírodovědného
kroužku

průběžně celý rok

1. – 4. ročník

Výstava – Podzimní
zahrádka

září

5. – 9. ročník

Projektový den – Domácí
mazlíčci

říjen

5. – 9. ročník

Projektový den – Zdravá
výživa ( ovoce a zelenina
v kuchyni )

listopad

5. – 9. ročník

Beseda – návštěva myslivců

únor

5. – 9. ročník

Návštěva Záchranné stanice
v Bartošovicích

duben

5. – 9. ročník

Rehabilitační pobyt
zaměřený na EVVO

červen

5. – 9. ročník

Beseda – Zdravý životní styl

v průběhu školního roku

5. – 9. ročník

Činnost teraristického
kroužku

průběžně celý rok

5. – 9. ročník

Ochrana člověka za
mimořádných událostí

v průběhu školního roku

5. – 9. ročník

Den Země

duben

celá škola

ZOO Ostrava

červen

celá škola

Přednášky s environmentální
tématikou

průběžně celý rok

celá škola

Odkazy – Environmentální výchova
www.pavucina-sev.cz - Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina
www.terezanet.cz - nabídka programů Sdružení pro ekologickou výchovu
TEREZA
www.ekodomov.cz - nabídka programu
sweb.cz/isev/reserse.htm - výběr z dostupné literatury k environmentální výchově
www.csop-jc.org/evvo.html- stránky Českého svazu ochránců přírody
www.ekoporadna.cz/index.php - síť ekologických poraden
www.sedmagenerace.cz - společensko-ekologický časopis Sedmá generace
www.ekolist.cz - EkoList po drátě - deník o životním prostředí, vydává Brontosauří
ekocentrum Zelený klub (BEZK)
www.volny.cz/evans0l - EVANS - středisko globální výchovy
www.czp.cuni.cz/enviwiki - internetová encyklopedie
www.velkyvuz.cz - občanské sdružení pro rozvoj osobnosti Velký vůz
http://zpravodajstvi.ecn.cz - portál Občanská společnost
www.zelenykruh.cz - asociace nevládních organizací působících v ochraně
životního prostředí
http://sdcr.koniklec.cz - Sněm dětí České republiky pro životní prostředí
www.sever.ecn.cz - Středisko Ekologické Výchovy a Etiky Rýchory
www.duha.cz - Hnutí Duha
www.rezekvitek.cz - Rezekvítek, sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu
přírody, Brno

