Závěrečná zpráva EVVO pro školní rok 2017/2018
V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v
kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem a životním prostředím. V průběhu
školního roku probíhala realizace environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v
oblasti péče o životní prostředí v rámci osnov jednotlivých vyučovacích předmětů,
prostřednictvím exkurzí, projektů, soutěží a dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků.

Ekologizace provozu:
V rámci ekologizace provozu školy jsme pokračovali ve třídění odpadu –
plasty, papír, baterie, náplně do tiskáren, drobná elektrozařízení a hliníku.
I v letošním školním roce jsme se snažili dodržovat Ekokdex naší školy a více
ho dostat do vědomí žáků i pedagogů.

Sběrové aktivity:
I v letošním školním roce proběhly t 3 sběrové akce na papír, sebralo se 45
777,11 kg papíru. Hliníku děti vytřídily 1096,44 kg. Pomerančové kůry se sesbíralo
192,07 kg. A baterií v rámci projektu recyklohranní 72,5 kg, za které škola získala
ping - pongové pálky a míčky, které se budou používat při hodinách tělesné výchovy.
A "Ekoabecedu" - příručku a pracovní listy pro 1. a 2. stupeň, které se mohou, podle
uvážení pedagogů, použít v hodinách přírodovědy, prvouky, přírodopisu či
pracovních činností.

Zdravá výživa, zdravý způsob života:
Ovoce a zelenina do škol:
Od 1.9.2015 je naše škola zapojena do evropského projektu „Ovoce a
zelenina do škol“ s finanční podporou Evropské unie. Tohoto projektu se v letošním
školním roce účastnili žáci všech ročníků, kteří každý čtvrtek dostávali ovoce či
zeleninu a mléčné produkty ke svačině.
V rámci zdravého způsobu života se škola zapojila do různých sportovních
programů a soutěží.

Bylinkovo - květinová zídka
Pokračovali jsme i v péči o bylinkovo - květinovou zídku, která vyrostla na naší
školní zahradě v minulém školním roce. Zařadili jsme ji jako součást celoročního
projektu "Životní prostředí od A do Z".

Projekt "Životní prostředí od A do Z"
V tomto školním roce ekotým připravil pro žáky naší školy projekt "Životní
prostředí od A do Z", který byl finančně podporován Statutárním městem České
Budějovice a probíhá na škole celý rok 2018. Ve dnech 22. 5. – 25. 5. 2018 proběhla
na školní zahradě hlavní část projektu. Děti celé školy pracovaly na 12 stanovištích,
která obsahovala úkoly na téma životní prostředí, např. pozorovaly pod mikroskopy
mikroorganismy žijící ve vodě, třídily odpad, umisťovaly do města zvířátka, která tu
žijí, skládaly puzzle s vývojovými stádii hmyzu, zamýšlely se nad vlivem člověka při
přeměně krajiny, určovaly polohu NP České republiky atd. Jedním z tvořivých úkolů
byl „Ekoart“, při kterém žáci tvořili výrobky z PET lahví, kterými ozdobili školní
zahradu. Součástí projektu bylo i osazení truhlíků sazenicemi, o které se děti staraly
a během červnových dnů je přesadily na „ bylinkovo-květinovou zídku“ na školním
pozemku a budou se o ně dále starat v hodinách praktických činností na podzim
2018 i v dalších letech. Akce u dětí sklidila velký ohlas, který vyjádřily potleskem, po
absolvování projektu. Hlavní části projektu předcházely drobná třídní aktivity. Jednou
z nich bylo v rámci výtvarné výchovy kreslení plakátů s tématem životního prostředí.
Tyto plakáty ozdobily školní zahradu jak při hlavní části projektu, tak při zahradní
slavnosti. Jinou aktivitou bylo zasetí semínek různých rostlinek do truhlíků a
pozorování jejich růstu a péče o ně. I tyto rostlinky byly během června vysazeny na
bylinkovo - květinovou zídku. První den hlavní části projektu se přišli na naší akci
podívat pan Ing. Mezník a pan Janouch z komise pro životní prostředí Statutárního
města České Budějovice. Byli s hlavní částí projektu velmi spokojeni.
Vzhledem k tomu, že projekt sklidil úspěch, budeme se pokoušet o získání
dotace od Statutárního města České Budějovice i v roce 2019.

Přehled akcí spojených s EVVO realizovaných ve školním roce 2017/18:
Měsíc

Název akce:

Zúčastnili se:

září
říjen

Techmánie Plzeň
Žížala Žofie
Žížalárium
Exkurze Tábor
Exkurze Zlatá Koruna
Výstava hub
Přírodovědný program
Exkurze Praha

6.r
2.A,B 3.A
3.B,C
7. roč
9. roč
5.B
2.C
8. roč

listopad

prosinec

leden

únor

březen

Duben

Květen

Ze života včel
Výroba mýdel
Plstění z vlny
Výstava ovoce SZŠ
Svět podle termitů – exkurze Čevak
Jak čertík psal vánoční přání
Exkurze Budvar
Dětský úsměv
Sběrová akce - papír
Plstění z vlny
Cassiopeia
Vzdělání a řemeslo
planetárium
Mikulášská nadílka
Vánoční turnaje
Dětský úsměv
Tvoření s vlnou
Od adventu do vánoc- Cassiopeia
Selibov- advent v pohádkové kovárně
Ferda a advent
Vánoční výstava
Projekt vánoce
Filmové představení
Sýkora modřenka- Cassiopeia
Xenofobie a rasizmus
Životní hodnoty
Exkurze Budvar
Dětský úsměv
Bezpečný start do života
Lyžařský výcvik
Cassiopeia „ Ze života stromů“
Lyžařský výcvik
Dětský úsměv
Matematický klokan
Pohodáři „Polsko“
Cassiopeia „Velikonoce“
Projekt „Velikonoce“
„Zvířata v průmyslu“
Cassiopeia „ Život v mraveništi“
Rybářská olympiáda
Exkurze Hrdličkovo muzeum člověka
Exkurze botanická zahrada Praha
JČ Muzeum „Život v době železné“
Putování s klíčkem
Projekt „Dopravní výchova“
Mc Donad´sCup
Pohár rozhlasu
ZOO Hluboká
Prezentační soutěž EVVO
Exkurze „Chýnov + velbloudí farma“

1.roč, 3.A
2.E
1.A,B, C
8.roč vybraní žáci
8.A
1.A,B,C,E
5.A
1.st
Celá škola
3.A, 2,C
3.D
8. a 9. roč
5. roč
1.až 3. roč
Celá škola
1.st
2.A,B
4.C
1.roč
3.B,C
Celá škola
Celá škola
Celá škola
1.A
9.roč
5.roč
5. C
1.st
1.E
7. r
4.E
7.r
1.st
2. – 9. r
2.st
4.C
Celá škola
7.r
1.A
2.st
8.r
7.r
4.C
2.C, E
Celá škola
1.st
Vybraní žáci
2. A,B
Vybraní žáci
6.r

červen

„Den pro mou zem“
Sférické kino
Projekt „Životní prostředí od A do Z“
ZOO Hluboká
Exkurze „ Terezín, Lidice“
Zahradní slavnost
Farma Chlumeček
Exkurze Vídeň
Atletická olympiáda
výlety
Exkurze Kunžak
„Půdní živočichové“
Otáčivé hlediště „ ztracený svět“
Turistika a pobyt v přírodě

1.A,B,C
1.st
Celá škola
4.A, B
9.r
Celá škola, veřejnost
3.B,C
8. a 9. r
1.a 2. st
Celá škola
4.D
2.A ,B
9.r, 4.B, 5.A,B,C
1.-9.r
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