
Zhodnocení průběhu environmentální výchovy za školní rok 

2010/2011 

 
     V průběhu školního roku 2010/2011 byla realizována environmentální 

výchova podle ročního plánu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  

( dále již jen EVVO ), vypracovaného pro školní rok 2010/2011, jež je součástí 

školního programu EVVO, přílohy Školního vzdělávacího programu ,,Berlička“ 

a prolíná veškerou školní výukou a výchovou. 

 

Září 2010  

– návštěva Ostravské radnice. Žáci si rozšířili znalosti o rodném městě. 

 

Říjen 2010 

– beseda o Ukrajině s panem Mgr. Alexandrem Gebauerem. Prezentace            

   byla doplněna o fotografie a vlastní zážitky přednášejícího. 

– výstava nazvaná Příběh planety Země. Na mapách, fotografiích,  

             modelech a počítačových programech byl znázorněn vývoj planety,   

             rozšíření fauny a flóry.   

          – návštěva OZO Ostrava – Kunčice. Program ,,Popelnice v barvách duhy“     

             byl zaměřen na třídění odpadu.  

          – výlet do třebovického parku, prohlídka památných stromů, sběr    

             přírodního materiálu využitého v hodinách výtvarné výchovy nebo   

             pracovních činností.  

 

 Listopad 2010  

– beseda o USA s rodilými mluvčími, možnost srovnání života v jiné zemi   

   a života u nás. 

          – návštěva stálé expozice ryb na Černé louce, doplnění učiva přírodopisu. 

– výroba adventních věnců společně s rodiči. 

 

 Prosinec 2010  

– návštěva KC Ostrava Poruba, výchovný pořad ,,Jak se žije v Africe“.  

 

 Leden – únor 2011  

– návštěva Lesní školy v Ostravě - Bělském lese, opakování znalostí   

   z loňského programu, rozšíření vědomostí o nové poznatky. 

 

 Březen 2011  

– návštěva Lesní školy v Ostravě - Bělském lese (1. až 3. tř.).     

          – vycházka k řece Opavě do Ostravy - Třebovic, připomenutí   

             významného dne – Světový den vody.  

 

 



Duben 2011 

– exkurze 9. ročníku do větrné elektrárny na okraji města Oder.       

          – návštěva festivalu o ekologii pořádaného pod názvem TUR Ostrava.   

             Zajímavé přednášky byly doplněny o fotografie a filmovou produkci.  

          – den v ZOO Ostrava, přednáška na téma ,,Chov zvířat“ byla doplněna  

             prohlídkou zoologické zahrady. 

 

Květen 2011  

– rehabilitační pobyt na Bílé, děti se během tématického týdne, který  

    proběhl jako součást, seznámily se čtyřmi živly ( voda, vítr, Země,    

    oheň ), s faunou a flórou v Beskydech, s otázkami zabývajícími se   

    ochranou této oblasti, se způsoby znečišťování přírody. Byly poučeny o   

    vhodném chování v přírodě.   

       

Červen 2011  

– návštěva Záchranné stanice v Bartošovicích, seznámení s její   

             činností. Součástí této návštěvy byla i prohlídka ptáků, o které   

             se zdejší pracovníci starají. 

 

Celý rok  

– probíhal sběr starého papíru, který byl shromažďován v zadních   

             prostorách školy a v červnu byl odvezen do sběrny.  

          – činnost teraristického, vlastivědného a přírodovědného kroužku,   

             seznamování dětí s životními nároky jednotlivých chovaných   

             zvířat, se změnami v přírodě v průběhu všech ročních období. 

          – péče o pokojové květiny ve třídách, práce na záhonku před školou. 

 

     Závěrem lze říci, že všechny aktivity konané během tohoto školního roku 

byly pro děti přínosem. Kromě potěšení ze zajímavých aktivit jim také přinesly 

nové poznatky o životním prostředí, o životě zvířat a lidí v něm. 


