
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY 
 

Ve školním roce 2007/2008 tak, jako v předcházejících letech, byla ekologická témata průběţně vkládána 

podle vhodnosti či moţnosti ve výuce naprosté většiny předmětů. 

 

•     Klubem ekologické výchovy byl naší škole propůjčen na léta 2007-2009 titul – 

– ŠKOLA UDRŢITELNÉHO ROZVOJE 2. stupně u příleţitosti dekády OSN „Vzdělávání pro udrţitelný 

rozvoj“. 

•     Škola se přihlásila i do soutěţe ZELENÝ PARDOUBEK 3 – vyhodnocení proběhne na podzim 2008. 

•     Škola je i nadále členem KEV a M.R.K.E.V, odebírá časopis Bedrník. 

•     Koordinátor EVVO je absolventem studia specializačního vzdělávání pro koordinátory EVVO, byl 

připraven plán EVVO na škole.  

•     Stále je na naší škole veden povinně volitelný předmět Seminář a praktika z přírodovědných 

předmětů, varianta biologická, ve kterém se této problematice věnuje podrobněji (8.,9. ročník – 1 hodina 

týdně). 

•     Jiţ 6. rokem ţáci 9. ročníků pracovali na projektu Kyselý déšť, který byl dokončen. Z nabídky 

sdruţení pro ek. výchovu Tereza byl naplánovaný i projekt Ozon (po páté), který ţáci bohuţel díky 

stavebním pracím nemohli sami zrealizovat.  

•     V rámci Dne stromů proběhla akce Dálnice (9. ročník) a Lesy v ohroţení(5. a 7. ročník). 

•     Zdárně proběhly i exkurze na podzimní Fluoru Olomouc ţáků 6. ročníku v rámci výuky předmětu 

Pracovní činnosti, do center Paleta – Pardubice a Oucmanice (3., 4. a 5. ročník). 

•     Proběhla dobrovolná sbírka pro adopci zdravotně hendikepovaných zvířat z volné přírody (srnka, 

veverka) – záchranná stanice Pasíčka.  

•     Od ledna 2008 ţáci mohou odevzdávat sušenou kůru – pomerančovou i citrónovou. (soutěţ tříd a 

jednotlivců) 

•     Na jaře pak ţáci 8. a 9. ročníků navštívili recyklační závod TRANSFORM v Bohdanči a 

Východočeské muzeum, expozici Křemen a jeho rodina. 

•    Ţáci 9. ročníků v rámci Týdne Země navštívili JE Dukovany a vodní dílo Dalešice, ţáci 8. ročníku 

pak zrealizovali projekt Jezero a Boršák, ţáci 7. ročníku se vydali do Prahy. Prohlédli si Hrad, 

v Královské zahradě plnili zadané úkoly a nakonec v Paláci Flora zhlédli 3D film Perla oceánu. A ţáci 

6. ročníku navštívili ZOO Lešná. Ţáci prvního stupně se účastnili akcí pořádaných v DDM .Zejména 

ţáci 1. stupně se aktivně účastnili soutěţe „Ptačí štěbetání“. 

•     Ţáci se účastnili přírodovědných soutěţí: Poznávání přírodnin,ţivočichů, rostlin i Bio - kat. D 

(ve školních, oblastních i okresních kolech) s výbornými výsledky. 

•     Na nástěnku vedle ředitelny byly průběţně dodávány nejnovější aktuality - vţdy za jednotlivý měsíc a 

pro zamyšlení krátké informace k významným dnům v daném měsíci. Byly přikládány i odkazy na 

webové stránky. 

•     Na tabulkách u hlavního vstupu do školy byly podávány krátké zprávy týkající se dění v této oblasti 

na naší škole. 

•     Ve škole jsou systematicky rozmístěny koše na třídění odpadu(papír, plast, ostatní). Někteří ţáci 

odebírající „Školní mléko“ odevzdávali ke zvláštnímu třídění i tyto obaly. 

•    Ve škole se dává přednost výrobkům z recyklovaného papíru, pro ţáky byly centrálně připraveny i 

sešity z tohoto materiálu. Uţívají se ekologicky šetrné psací a čistící prostředky, zejména v zimních 

měsících se větrá důsledně pod vedením vyučujících, šetrně se vyuţívá elektrický proud, teplota 

v místnostech se můţe regulovat pomocí ventilů topných těles… 

•    V roce 2008/2009 budeme v této práci pokračovat. 

 

 

 v Moravské Třebové dne 25.8.2008      RNDr.Alena Purketová 

             koordinátor EVVO 


