ZŠ HORNÍ POLICE

PLÁN EVVO 2016/17
Environmentální výchova je nedílnou součástí téměř všech předmětů. Dětem je neustále zdůrazňována
potřeba pečovat o své okolní prostředí, neznečišťovat jej, být ohleduplný.
Osvojování si ohleduplného přístupu k okolnímu prostředí probíhá jak formou teoretickou, tak praktickou.

PLNĚNÍ PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
1. Průřezové téma environmentální výchova je integrováno v předmětech prvouka, člověk a jeho svět a
přírodopis.
2. V ostatních předmětech je zahrnuto ve vybraném učivu a plněno formou tvorby posterů, referátů,
pojmových map, prezentací a formou diskuze k problematice.
3. Projektové dny
a. celoškolní projekt Den Země
b. na 1. stupni Den zvířat, Den stromů a Den vody
c. celoškolní projekt „Hýbejme se“
4. První stupeň i druhý stupeň plní průřezová témata EV formou tří environmentálních dnů (září, říje n,
červen).

SBĚR A TŘÍDĚNÍ ODPADU
Před školní budovou se nacházejí kontejnery na tříděný odpad. Na chodbách jsou umístěny nádoby na
PET lahve, obaly Tetrapack, baterie a kontejner na nebezpečný odpad. Žáci celoročně formou soutě že
sbírají starý papír.

ÚPRAVA OKOLÍ ŠKOLY V RÁMCI PŘEDMĚTU PRACOVNÍ ČINNOSTI.
ZADÁVÁNÍ PRACÍ A PREZENTACÍ ŽÁKŮ NA TÉMATA TÝKAJÍCÍ SE ENVIRONMENTÁLN Í
VÝCHOVY: PŘ, VKO, ČAS, PRV , CH, GV, SEZ
Pevný plán EVVO se aktuálně doplňuje o další akce a činnosti, které plánují třídní učitelé na začátku
školního roku – školní exkurze, vycházky do přírody za účelem pozorování rostlinných i živočišných
zástupců charakteristických pro naše okolí, atd.
Škola spolupracuje s Vlastivědným muzeem v České Lípě a účastní se akcí pořádaných pro žáky ZŠ.
Žáci školy navštěvují programy Planeta Země a Svět kolem nás, v tomto školním roce: Brazílie – vášni vé
srdce Jižní Ameriky a Peru – čtyři strany světa.

5. 9. 2016

Mgr. Jana Doležálková

Plnění
Projektové dny

zodpovídá

celoškolní projekt Den Země

vedení školy+
třídní učitelé

na 1. stupni Den zvířat, Den stromů a Den
vody

vyučující 1. st.

První stupeň plní průřezové téma EV
formou 3 environmentálních dnů (září,
říjen, červen)

vyučující 1. st.

Druhý stupeň plní průřezová témata EV
formou tří environmentálních dnů (září,
říjen, červen)

vyučující 2. st.

Sběr

zodpovídá

plnění

papír
ostatní
Akce: název

zodpovídá

plnění

okolí školy

zodpovídá

plnění

plnění

