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Plán Environmentální výchovy
dlouhodobá koncepce

-

pětiletý celoškolní environmentální program (2016 – 2021)
motivační název „Cesta za poznáním“
úzce propojen s programem a cíli preventivního programu školy
v součinnosti se Školními vzdělávacími programy
koresponduje s nově začleněným předmětem – Etická výchova

Pětiletý celoškolní, dlouhodobý program, vycházející z dlouhodobých koncepcí školy a její
filosofie.
Hlavním cílem:
 prohlubovat zájem žáků o přírodu
 poznávat zákonitosti v přírodě
 budovat vztah žáků k přírodě k její ochraně.
 postupně vést žáky k chápání vztahu člověka a přírody
 vést žáky k odpovědnému chování k přírodě
 prohlubovat poznatky z multikulturní oblasti
 rozvíjet poznávání světa a přírody ve světadílech
Hlavním cílem programu je vést žáky k chápání světa přírody, vzájemných souvislostí, jevů a
vztahů. Postupně budovat zájem o přírodu, vytvářet pozitivní vztah k přírodě a její ochraně,
rozvíjet osobnost každého žáka jako součásti světa lidí a přírody. Vést žáky k praktické pomoci
lidem i přírodě. Vést žáky k odpovědnému chování, k pozitivní komunikaci, k vyjádření svých
zájmů a pocitů. Důraz je kladen na pobyt v přírodě, praktické a prožitkové aktivity.

Obsahová náplň programu v jednotlivých školních letech:
2016/2017
Cesta za poznáním – příprava na cestu
Zahájení programu ve spolupráci s PPŠ
Já a příroda – člověk a příroda, vzájemný vztah, rovnováha
Den v přírodě – co si sebou vezmu na cestu za poznáním
Den zdraví – nácvik praktické první pomoci
Moje rostlinka - nácvik praktické činnosti a péče
Den Země – poznávání přírody, potřeby do přírody, první pomoc
2017/2018
Cesta za poznáním – první krůčky
Základní podmínky života, koloběh přírody
Země – moje rostlinka, práce s hlínou, semeny, péče, praktická činnost
Voda - skupenství, základní zdroj života, zdroj energie, návštěva vodní elektrárny, čističky
odpadu
Vzduch – složení, kyslík, základní zdroj života, sledování počasí, větru, návštěva větrného mlýnu
nebo elektrárny
Den Země – svět přírody – základní podmínky života
2018/2019
Cesta za poznáním – na cestě – zanechávám stopy
Základní podmínky života, ekosystémy
Světlo, slunce – sluneční svit, základní podmínka života, zdroj energie, návštěva solární
elektrárny, kalendář přírody, počasí
Vliv člověka na přírodu, pozitivní a negativní působení, odpady, energie, krajina, ovzduší
Co se děje na louce – základní fauna a flóra louky, praktická činnost, pokusy, herbáře
Praktická činnost, péče o rostliny a živočichy
Den Země - Co se děje na louce, základní podmínky života
2019/2020
Cesta za poznáním – na cestě spolu
Biotopy
Co se děje v lese – základní fauna a flora, význam lesa, návštěva pily, papírny, ochrana stromů,
Zasaď si svůj strom – praktická činnost, spolupráce s lesníky, zámeček, Barbořina, hvězda
Co se děje u vody – fauna a flora, návštěva přírodní rezervace – Bagrák, řeka Morava
Nejsme tady sami, náš barevný svět – etnika, světadíly, kultury, adopce
Den země – moře, oceány, fauna flora - v lese, u vody
2020/2021
Cesta za poznáním - jsme v cíli - ohlédnutí zpátky
Co jsme se naučili, Jak se chovat v přírodě
Koloběh v přírodě
Zdroje a energie
Nácvik ekologického chování – třídění odpadu, šetření ze zdrojů a energiemi exkurze,
Návštěva útulku, záchranné stanice – možnost adopce zvířete
Den Země – praktické činnosti, koloběh v přírodě, co jsme se naučili, světadíly

Realizace programu:
Pětiletý plán Environmentální výchovy bude realizován v jednotlivých školních letech celou
řadou aktivit a tradičních akcí. Plán bude doplněn programem adopce a sběrovými soutěžemi,
exkursemi a besedami, pobytem v přírodě. Vhodnou motivací zůstane soutěživá forma aktivit,
které budou vyhodnoceny v jednotlivých třídách, vždy na konci školního roku. Na realizaci
programu se budou podílet všichni pedagogičtí pracovníci školy. Třídní učitelé přizpůsobí
program možnostem svých dětí a žáků, budou volit aktivity dle svého uvážení. Program bude
průběžně sledován a vyhodnocován metodikem EVVO. Třídní učitelé povedou o průběhu aktivit
ve svých třídách záznamy do třídních knih. Zákonní zástupci budou o programu a jeho průběhu
pravidelně informováni na konzultacích, budou také vyzváni ke spolupráci. Zákonní zástupci a
veřejnost budou o programu pravidelně informováni na vývěskách a webových stránkách školy.

V Kroměříži 2. 9. 2016
Zpracovala: Mgr. Yvona Jedličková, školní metodička EVVO

