ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO

Školní rok 2012/2013

Školní program EVVO je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním
chováním, výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy.
Hlavním cílem je prosazovat a prohlubovat znalosti, dovednosti ve vztahu k životnímu
prostředí. Tímto programem chce naše škola vést děti k pozitivnímu vztahu k okolí,
pochopení vztahu člověka k přírodě a uvědomění si důležitosti přírody, kterou je člověk
součástí. Vlastním dobrým příkladem chceme působit i na ostatní obyvatele naší obce a kraje.
Dokumenty, které se týkají programu EVVO:
-

Zákon 17/1992 o životním prostředí
Zákon 114/1992 o ochraně přírody a krajiny
Zákon 123/1998 o právu na informace o životním prostředí
Zákon č.561/2004 o předškolním, základním a vyšším odborném a jiném vzdělávání
Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve
školách a školských zařízeních č.j. 32 338/2000-22,

Termín plnění programu EVVO v naší škole:
Program je plněn postupně během roku, může být upravován podle potřeb školy, doplňován o
nové aktivity a poznatky.
Hlavní kapitoly programu EVVO
Vedeme žáky k potřebě uvědomit si, že člověk je součástí přírody a jeho chování ovlivňuje
budoucnost stavu naší planety.
Program prolíná výukou mnoha předmětů, ve kterých mají žáci pochopit svět v souvislostech,
naučit se být ohleduplný k okolí a být odpovědný za své činy.
Zaměstnanci školy se zapojují do realizace tohoto programu a jsou tak dobrým příkladem
všem žákům.
Metody a formy plnění programu 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 přírody uvnitř školy i v jejím okolí (úprava bezprostředního okolí,
školní zahrady)
stravování (je v souladu se zásadami zdravé výživy)
pitný režim (žáci mají možnost pití čaje o přestávkách i při obědě)
doprava do školy (je zajištěna velmi dobře pro žáky z okolních vesnic)
školní výlety (jsou většinou směřovány do blízkého okolí a mají sloužit k poznání
našeho kraje)
projekty s tématikou životního prostředí
vzdělávací přednášky
exkurze
vycházky do přírody a okolí školy

Zařazení programu EVVO do vzdělávacího procesu:
-

témata týkající se vztahu člověka a přírody lze většinou velmi dobře zařadit do všech
předmětů ve všech ročnících
zařazení těchto témat je nejvhodnější v předmětech: občanská výchova, rodinná
výchova, přírodopis, chemie, zeměpis, dějepis

Aktivity pro žáky:
Projekty:
-

KRAJINA ZA ŠKOLOU (seznámení se s krajinou kolem školy v minulosti a
v přítomnosti, porovnávání stavu okolí podle dobových fotografií, zhotovování
nových fotografií a jejich výstava)

-

SBĚROVÉ AKCE (každoroční sběr kaštanů a žaludů)

-

TŘÍDĚNÍ ODPADÚ (ve škole jsou umístěny kontejnery na plastové lahve,
samostatně se sbírají víčka od plastových lahví)

-

PATRONÁT PARKOVÉ NÁMĚSTÍ (parkové náměstí bezprostředně sousedí se
školou a děti se podílí na úpravě a průběžném úklidu tohoto prostoru)

-

TEMATICKÝ TÝDEN (týdenní projekt, během kterého se provádějí aktivity na
dané téma, např. barvy, historie, cestování,…)

Jednorázové akce:
-

-

POZNÁVACÍ SOUTĚŽE
živočichů
rostlin
minerálů
Na tyto soutěže se žáci připravují v rámci školní výuky, v kroužcích a z vlastní
aktivity i ve volných chvílích během celého roku.
Poznávací soutěže ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Písek v rámci svatohubert
EXKURZE DO HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA (planetárium je v Českých
Budějovicích, pořádá přednášky pro děti všech věkových kategorií a je každoročně
navštěvováno žáky naší školy)

-

DEN ZEMĚ (oblíbená akce žáků naší školy, ve které v rámci jednoho dopoledne plní
úkoly týkající se vztahu člověka a přírody, jsou zařazené i pohybové aktivity)

-

CESTIČKA DO ŠKOLY (v rámci tohoto projektu se žáci snaží zdokumentovat svou
cestu do školy a na základě poznatků získaných z historie, porovnat, jaké se na ní
udály změny)

-

JARNÍ KILOMETRY (pochod Putování s Kaprem Jakubem po přírodních a
historických zajímavostech nejen do blízkého okolí Milevska)

