Zhodnocení průběhu environmentální výchovy za školní rok
2013/2014
V průběhu školního roku 2013/2014 byla realizována environmentální
výchova podle ročního plánu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
( dále již jen EVVO ), vypracovaného pro školní rok 2013/2014, jež je součástí
školního programu EVVO, přílohy Školního vzdělávacího programu ,,Berlička“
a prolíná veškerou školní výukou a výchovou.
Září 2013
• Návštěva Miniuni – Žáci 8. a 9. ročníků se seznámili s unikátními
stavbami, jejich historií i stavebním slohem. Následně soutěžili
v zeměpisném testu, kde se tyto stavby nachází.
• Exkurze do Dinoparku – Žáci prvního stupně se zábavnou formou
seznámili s prehistorickými zvířaty. Získali informace o jejich vzhledu,
způsobu života.

Říjen 2013
• Výstava ,,Maminčina zahrádka“ – V prostorách druhého stupně byla
uspořádána výstava podzimních plodů. Všichni žáci i jejich rodiče si
mohli výstavu prohlédnout a zapojit se do soutěže o sladké ceny.
• Soutěž ,,Naše Evropa“ – Vybraní žáci druhého stupně bojovali o vítězství
v soutěži, ve které mohli uplatnit znalosti a vědomosti získané v hodinách
zeměpisu a přírodopisu.
• Vzdělávací akce ,,Jak se žije v Africe“ – Žáci druhého stupně navštívili
besedu s tématem o Africe. Seznámili se druhem hudby tohoto
kontinentu, se způsobem života, vzděláváním, faunou i flórou.
• Výlet do Jistebníku – Žáci 2. ročníku si udělali jednodenní výlet do této
Chráněné krajinné oblasti. Učili se poznávat květiny, stromy. Zaměřili se
na změny v krajině na podzim.
• Exkurze ,,Zlepši si techniku“ – Žáci 8. a 9. ročníků si prohlédli zázraky ze
světa techniky. Tuto exkurzi pořádala VŠB.
• Tvůrčí dílna – Žáci prvního stupně si vyzkoušeli a zároveň zdokonalili své
schopnosti ve tvůrčí dílně.

Listopad 2013
• Školní Halloween – Žáci druhého stupně se věnovali celý den tomuto
svátku. Zjišťovali, odkud pochází, proč se slaví, jak se slaví. Vyráběli si
masky i lampióny z dýně. Dověděli se také mnoho informací o této
plodině.

• Tvůrčí dílna – Žáci prvního stupně si vyzkoušeli a zároveň zdokonalili své
schopnosti ve tvůrčí dílně.
• Vzdělávací akce ,,Chráněná krajinná oblast Beskydy“. Přednáška byla
zaměřená na faunu a flóru Beskyd.
• Den řemesel – Na SŠ stavební a dřevozpracující se konal Den řemesel,
kterého se zúčastnili vybraní žáci 8. a 9. ročníků. Mohli se podívat, co vše
dá vyrobit ze dřeva.
• Výroba adventních věnců společně s rodiči.
• Vernisáž ,,Zasněné hvězdy“ – žáci druhého stupně výtvarnou formou
vyjádřili noční oblohu, zeměkouli, vesmír.

Prosinec 2013
• Vánoční trhy Ostrava a Brno – Jak se mohou trávit vánoční svátky, tradice
i předměty s nimi spojené mohli žáci zjistit na Vánočních trzích v těchto
dvou městech. Získali inspiraci na výrobu dárků z různých druhů
materiálů.
• Vánoční zvyky a tradice – takto se jmenovalo vystoupení žáků druhého
stupně.

Leden 2014
• Vzdělávací akce ,,Afrikana“ – Budovu druhého stupně navštívila africká
hudební skupina, která všechny přítomné seznámila s druhem hudby
tohoto kontinentu, se způsobem života, vzděláváním. Na závěr se mohli
dobrovolníci z našich řad zúčastnit jejich tanečního a hudebního
vystoupení.
• Návštěva knihovny ,,Příběh pravěkého člověka“ – Žáci druhého stupně
navštívili MKO na Opavské ulici, kde se zábavnou formou pomocí
prezentace, videoukázky a audioukázky seznámili se životem v pravěku.
• Vaření s rodiči – do Kulinářského kroužku byli přizváni i rodiče, kteří
společně s dětmi uvařili jednoduchý zeleninový salát. Činností kroužku je
samozřejmě žáky seznamovat s druhy surovin, jejich pěstováním,
významem pro zdraví.

Únor 2014
• Tvůrčí dílna – Žáci prvního stupně si opět procvičili svou zručnost
v tvůrčí dílně.
• Beseda ,,Strážce duší“ – Žáci 7. až 9. tříd navštívili tuto zajímavou
besedu, kde se prolínalo učivo dějepisu a přírodopisu.

Březen 2014
• Návštěva Stanice mladých přírodovědců – Žáci prvního stupně se zajímali
o to, jaké změny nastávají v přírodě v jarních měsících.
• ,,Barvy Země“ – Nadšení fotografové z druhého stupně se zúčastnili
jednodenního výletu, kde se snažili fotoaparátem zachytit krásu přírody.
• Návštěva knihovny ,,Jožin jede do Afriky“ – Žáci 5. až 7. tříd navštívili
MKO na Opavské ulici, kde se zábavnou formou pomocí prezentace,
videoukázky a audioukázky seznámili se životem v Africe.
Duben 2014
• Den Země – Jako každý rok se celá škola zúčastnila akce Den Země
věnované životnímu prostředí, přírodě, fauně a flóře.
• Velikonoční vyrábění – Jak využít různé druhy materiálů k výrobě
velikonočních dekorací se rodiče společně se svými dětmi dozvěděli na
této akci.
• Velikonoční výstavka – Celá škola vyráběla velikonoční výrobky
z různých materiálů, aby je následně mohla předvést na Velikonoční
výstavě. Rodiče či jiní zájemci si je mohli koupit.
• Tvůrčí dílna – Žáci prvního stupně opět navštívili tvůrčí dílnu.
• Výlet do Opavy a Brna – Žáci 8. ročníků navštívili na jeden den tato
města a seznámili se s jejich historií i přítomností. Zaměřili se, jak je
vyřešena zeleň ve městech, čistota v ulicích.
Květen 2014
• Týden APA na Vltavě – Žáci druhého stupně, kteří projevili zájem a
zúčastnili se, zažili týden plný dobrodružství, které se týkalo sjíždění
Vltavy, spaní ve stanu, opékání párků. Mohli poznat krásy přírody
z trochu jiného úhlu.
• Tvůrčí dílna – Žáci prvního stupně opět navštívili tvůrčí dílnu.
• ,,Malování krajiny“ – jednodenního výletu do přírody se zúčastnili žáci 7.
až 9. ročníků, kteří rádi malují. Snažili se zachytit krásy přírody v měsíci
květnu.
• Jednodenní výlet ,,ZOO Ostrava“ – Žáci prvního stupně zašli za zvířaty
do ZOO. Bylo to pro ně velmi poučné.
• Návštěva Valašského muzea v přírodě – Jak se žilo v době ne tak daleké,
si prohlédli žáci 8. ročníků. Obohatili si tak své vědomosti z dějepisu.

Červen 2014
• Výlet do Prahy– Poznávání našeho hlavního města bylo cílem tohoto
výletu, kterého se zúčastnili žáci 9. třídy.

• Výlet do Rychnova nad Kněžnou, Dobrušky, Babiččina údolí podnikli
žáci 8. třídy. Spojili zeměpisné znalosti s učivem jazyka českého.
• Výlet do okolí jistebnických rybníků – Žáci 8. třídy poznávali faunu a
flóru tohoto kraje.
• ,,Poznáváme Ostravu“ – svému rodnému městu se věnovali žáci 5. třídy.
• Rehabilitační pobyt na Červenohorském sedle – Žáci druhého stupně se
celý týden věnovali aktivitám, při nichž poznávali přírodu, faunu, flóru,
vyráběli různé předměty z přírodních materiálů. Byli poučeni o vhodném
chování v přírodě.
• Den s APA v Hlučíně - sportem a poznáváním přírody si žáci druhého
stupně zpříjemnili pobyt dvoudenního výletu do Hlučína.
• Sběrová akce – V tomto měsíci vyvrcholila celoroční sběrová akce. Ke
škole byl přistaven kontejner z OZO Ostrava a zdatní chlapci pomohli
naložit starý papír. Peníze za něho získané využije škola na nákup
výtvarných a sportovních pomůcek.

Celý rok
• Probíhal sběr starého papíru, který byl shromažďován v zadních
prostorách školy a v červnu byl odvezen do sběrny.
• Činnost teraristického kroužku, seznamování dětí s životními nároky
jednotlivých chovaných zvířat, se změnami v přírodě v průběhu všech
ročních období.
• Činnost pracovního, keramického a kreativního kroužku a kroužku
,,Šikovné ruce“. Děti se naučily z různých materiálů vyrobit věci
praktické i dárky pro potěšení svých blízkých.
• Péče o pokojové květiny ve třídách, práce na záhonku před školou.
• Žáci byli vedeni k třídění odpadu, byli seznámeni s recyklací, s ochranou
životního prostředí.
• V průběhu školního roku se zúčastnili canisterapie a hipoterapie.

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.

