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Plán environmentálního vzdělávání na školní rok 2017/2018
Cíle environmentální výchovy:
- Systematicky se zabývat tématem přírody a životního prostředí ve výuce
- Učit žáky samostatně získávat informace z literatury, sdělovacích
prostředků, organizací a učit se je posuzovat
- Vést žáky k nabytí vědomostí, schopností a připravenosti ekologicky
myslet a jednat
- Vychovávat žáky k ochraně zdraví, prostředí, majetku, přírodních a
kulturních hodnot Země, vytvářet a zlepšovat životní prostředí
- Vzdělávat ostatní pedagogické pracovníky v oblasti environmentální
výchovy
Co chceme:
- Realizovat praktickou environmentální výchovu na škole
- Pokračovat v rozvíjení spolupráce školy s jejím okolím v oblasti ekologické
výchovy
- Učit smyslovému a citovému vnímání přírody jako celku
- Pokračovat v úpravě školy a jejího okolí z hlediska z hlediska požadavků
ekologické výchovy na škole
- Prostřednictvím vzdělávání, projektů, programů v oblasti ekologické
výchovy vytvářet ekologické vědomí a správné postoje u dětí i dospělých
osob
- Pěstovat dovednosti vytváření hodnotových orientací žáků
- Vést učitele k zajištění kvalitní ekologické výchovy

- Učit integrovanému pohledu na svět formou projektového a
integrovaného vyučování
Realizace:
Část vyučovací – s využitím dodaných metodických pokynů pro jednotlivé
předměty budou ekologické aspekty začleněny do všech vyučovacích předmětů
Část mimoškolní – aktivity jsou zaměřeny na praktickou environmentální
výchovu, celoškolní akce a dílčí projekty I. a II. stupně.

Formy:
- Propagace a prezentace – nástěnky, tematické vycházky a exkurze,
soutěže, besedy, odborné přednášky pro žáky, práce s informacemi /tisk,
média, časopisy, internet/
Školní aktivity:
- Vyučování – prvky ekologické výchovy ve výuce
- Zájmové aktivity žáků – kroužky, škola v přírodě, ozdravné pobyty,
lyžařské kurzy, plavecký výcvik a mnoho dalšího
- Zdravá výživa, zdravý způsob života, pitný režim
- Exkurze, vycházka a výlety
- Péče o prostředí ve škole a okolí
- Sběrové aktivity
- Spolupráce – SVČ Bory, Kočka mezi lidmi, Záchranná stanice zvířat,
Ametyst atd.
- Šetření energie, sledování kvality ovzduší
- Životní prostředí - úklid v okolí školy
- Každoroční spolupráce se ZOO
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