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Realizace schváleného projektu EVVO
Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název dotačního programu: Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a
osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007

Projekt „ŽIJME ZDRAVĚ“

V Benešově dne 7.9. 2007
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Úvod
Základní škola Benešov, Dukelská 1818 je úplná škola s 9-ti postupnými ročníky.
Velikost školy : počet tříd : 27

Ist. 15

II. st. 12

Počet žáků : 595

Oblast environmentálního vzdělávání na škole zajišťuje koordinátor EVVO:
Každý školní rok je vypracován plán EVVO, který zajišťuje systematické působení na žáky od
1. ročníku. Jsme zapojeni do sítě škol, které se zabývají EVVO – M.R.K.E.V.

Výtah ze školních plánů EVVO
Cílové zaměření plánu EVVO – dlouhodobé :
poskytování potřebných znalostí a dovedností, které žákům umožní získávat
potřebné informace o vztazích člověka k přírodě a k životnímu prostředí
učit chápat a hodnotit závažnost různých situací, uvažovat o důsledcích vlastního
jednání
rozvoj mezilidských vztahů (mezi spolužáky, mezi žáky a učiteli) na principech
vzájemného porozumění, tolerance, odlišnosti lidských hodnot
vytváření předpokladů k předcházení negativních jevů (proti
konzumnímu způsobu života, užívání návykových látek)
ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů)
Činnosti, aktivity:
Vyučování
-

EVVO vyučující začleňují podle možností do jednotlivých
předmětů, činností
zařazování projektů :
př. CESTA ZA PŘEDKY,
LES VE ŠKOLE, ŠKOLA V LESE
BENEŠOVSKO A JEHO ZAJÍMAVOSTI -celoškolní
STROMY BENEŠOVA- celoškolní
LIŠEJNÍKY
RUČNÍ VÝROBA PAPÍRU
VODA – NEZBYTNÁ PODMÍNKA ŽIVOTA celoškolní

Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a
podporují spolupráci všech pedagogů a žáků.
Sběrové aktivity
-

bleskový sběr papíru – 2x ročně škola, 1x ročně ve
ve spolupráci s Unií rodičů
sběr tříděného odpadu (plast, papír)
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Péče o prostředí ve škole a okolí
třídy zajišťují pořádek v okolí školy, úklid papíru a plastů z
nádob ve škole
žáci s učiteli pečují o zeleň v okolí školy
Spolupráce
-

s rodiči: bleskový sběr papíru, návštěva ekofarmy
se středisky ekologické výchovy a s občanskými sdruženími : Podblanické ekocentrum – zajištění programů
Tereza Praha

-

aktualizace nástěnky na chodbě „Ochrana přírody“
odběr časopisu Bedrník
využívání materiálů z projektu M.R.K.E.V.

Ostatní

Ve šk. roce 2006/2007 jsme adoptovali OCELOTA STROMOVÉHO v ZOO Praha. Využíváme
systematicky nabídky ZOO Praha – účast na akcích v rámci permanentky. Každoročně se účastníme akcí
ke Dni země v regionu.

Projekt
Předkládaný projekt : „ŽIJME ZDRAVĚ“ navazuje na dlouhodobé zaměření školy v oblasti
environmentálního vzdělávání, které je propojené s naším ŠVP „ŠKOLA PRO VŠECHNY“
Projekt spočívá v tom, aby si žáci prohloubili vědomosti z oblasti environmentálního vzdělávání. Za pomoci svých
pedagogů a odborníků získají další informace, které budou využívat při vyplňování pracovních listů a při plnění
daných úkolů. Žáci se zajímavou formou seznámí s oblastmi zdravého životního stylu, prostřednictvím prezentace
z ekofarmy získají informace o vedení ekofarmy. Budou mít možnost ochutnat i produkty ekofarmy.
Příprava projektu:
Stěžejním obdobím jsou měsíce listopad – prosinec 2007, kdy se vypracuje veškerá písemná příprava členy týmu
(viz seznam bod 3.6), včetně proškolení vyučujících zařazených do projektu (jedná se o tř. učitele )
V roce 2008 se zrealizují projektové dny v dubnu, v květnu proběhne zhodnocení a vypracování finální podoby
metodických materiálů na základě nabytých zkušeností .
Financování projektu:
Plán – rok 2007 – z dotace z ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy
a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007
- rok 2008 – z vlastních zdrojů
Projektové dny
Termín : duben 2008
Místo: areál školy
Čas: 8,00 – 13,30 hod
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Časový harmonogram projektového dne:
8,00 – 8,30 Zahájení na hřišti před školou, podání informací žákům o organizaci projektového dne
8,30 - 12,30 Činnosti na jednotlivých stanovištích
10,30 – 11,00 přestávka
12,30 -13,00 Sportovní aktivity v tělocvičně
13,00 – 13,30 Vyhodnocení projektového dne, předání cen
Organizace :
Každý ročník bude mít 3 stanoviště, počítáme zhruba 45 minut na každé stanoviště, 15 minut vyplňování prac. listů
ve skupinách ( 4 - 5 žáků) a přechod na další stanoviště. Na každém stanovišti bude aspoň 5 žákovských pracovišť.
Žáci 8. a 9. roč. budou vytvářet díla z odpadů s ohledem na ekologický provoz. Tato činnost bude pokračováním
ekologického přístupu k odpadům. Žáci již 5 let třídí odpad.
Seznam stanovišť pro projektové dny a jejich obsah:
První projektový den
6. ročník – stanoviště : 1) zdravá výživa (odborník - lékařka)
2) téma houby jedlé a nejedlé, jedovaté (odborník – pracovnice ekocentra)
3) poznávání rostlin a živočichů (uč. se studenty z VOŠ a SZeŠ)
7. ročník - stanoviště : 1) aranžování květin (zahradnice)
2) zdravověda – 1. pomoc (uč. se studenty ze SZdrav.Š)
3) poznávání chráněných organismů (uč. se studenty z VOŠ a SZeŠ)
Druhý projektový den
8. ročník – stanoviště : 1) léčivé byliny, výroba čajů, tinktur, olejů (odborník – pracovnice ekocentra)
2) výživové směry, makrobiotika, vegetariánství,…, výživové poruchy (odborník - lékařka )
3) relaxační cvičení (odborník – cvičitelka III.tř.)
Na závěr – na hřišti u školy žáci budou vytvářet uměl. díla z donesených odpadů. (skupiny po 6 - 8 žácích)
9. ročník - stanoviště : 1) pravidla silničního provozu s ohledem na ekologický provoz (odborník – mluvčí PČR)
2) péče o pleť (odborník - kosmetička)
3) ekozemědělství, přednosti výrobků z kozího a ovčího mléka, včely,…(odborník – majitel
ekofarmy)
Na závěr – na hřišti u školy žáci budou vytvářet obrazy s ekol. tématikou pomocí prstů namočených v barvách – žáci
se střídají ve skupinách (po 6 - 8 žácích).
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Ceny:
1. - 3. místo ( vždy za ročník) – koš zdravé výživy odstupňován podle umístění, vždy pro skupinu žáků, ostatní žáci
dostanou cereální tyčinku.Vytvořená žákovská díla z odpadů a ekoobrázků se vystaví na hlavní chodbě (I.patro) ve
škole. Žákovská rada vyhodnotí nejlepší díla následující den po projektovém dni pomocí žetonů, které dostanou od
koordinátorky EVVO.
Průběh a vyhodnocení projektu bude uveřejněno na www stránkách školy a v regionálním tisku.
Finální podobu projektu plánujeme využívat i v následujících letech, naší snahou je spolupra

