Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71
PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY VZDĚLÁNÍ A OSVĚTY
Školní rok 2017 - 2018
OBLASTI PŮSOBENÍ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY
VYUČOVÁNÍ
v průběhu školního roku 2017/2018 uspořádat:
 exkurze: 18. 9. 2017 Hrdličkovo antropologické muzeum – pro 9. ročníky
Zoo Praha – pro 7. a 8. ročníky
Keltský archeopark Nasavrky – pro 6. ročníky
 besedy a přednášky: „Planeta 3000“
Muzeum Vysočiny – další výstavy Muzea Vysočiny dle nabídky
Výukové programy Zoo Jihlava
 „Sportovní dny“
 „Rozumíme penězům“ – 16. 11. 2017 a 13. 4. 2018
 „Planeta 3000“
 „Den Země“ – přelom dubna a květnu 2018 – datum se upřesní
 „Alternativní den“ – – v týdnu od 7. 2. 2018 – téma „Vznik Československa“ – datum
se upřesní
 Sportovní den a ochrana člověka za mimořádných událostí – září, červen – data se
upřesní
Uskutečnit:
terénní pozorování botanická, zoologická, geologická
nejméně 3 exkurze do regionálních podniků, pracovišť, závodů
exkurze do zajímavých a inspirativních míst ČR
třídní vlastivědná putování
MIMO VYUČOVÁNÍ
zapojit se do akcí pořádaných ČSOP: vycházky s přírodovědnými prvky, cykloturistika,
brigády, přednášky
využít nabídky soutěží školních i okresních: poznávání rostlin, živočichů, nerostů
využít stálých i příležitostných výstav v regionu
opravit a nově umístit ptačí budky, uspořádat sbírku krmiva pro ptáky a lesní zvěř
využívat online přenosu z ptačího krmítka/budky
péče o školní zvířátko (želvu Vlastu)
PROVOZ ŠKOLY
odpadové hospodářství
sběr léčivých bylin
ekozahrada
estetika prostředí

ČASOVÉ ROZDĚLENÍ ČINNOSTI
ZÁŘÍ
náměty
zahájení třídění odpadu: papír, PET láhve a baterie
zahájení úklidu kolem školy
zahájení sběru kaštanů a pomerančové kůry
schůzka ŽP: rozdělení patronátu nad školními akcemi

zajistí
učitelé + ŽP
učitelé 5. - 9. r. + ŽP
Ježková
Hlubučková, Kočí, Foit

ŘÍJEN, LISTOPAD
náměty
podzimní práce kolem školy
tematické exkurze žáků 2. stupně
schůzka ŽP: plánování akcí
PODZIM – aktivity žáků v přírodě
čištění a oprava budek a krmítek
vyhlášení akce: sběr krmiva pro ptáky a lesní zvěř
zahájení pravidelného zakrmování ptáků

zajistí
všichni učitelé
učitelé 2. stupně
Hlubučková, Foit, Kočí
učitelé 1. stupně
učitelé Pč
ŽP
Parčová

PROSINEC, LEDEN
náměty
schůzka ŽP: zhodnocení práce, plán aktivit

zajistí
Hlubučková, Foit, Kočí

ÚNOR, BŘEZEN
náměty
Muzeum Vysočiny - geologie 9.r.
schůzka ŽP: plánování akcí, kompetence
„Alternativní výukový den“
ZIMA - aktivity v přírodě

zajistí
Hlubučková
Hlubučková, Foit, Kočí
učitelé 6. - 9. r. + ŽP
učitelé 1. stupně.

DUBEN, KVĚTEN
náměty
schůzka ŽP: plánování akci
akce „Čistá Jihlava“
školní soutěž
Den Země
„Den učitelů“
JARO - aktivity v přírodě

zajistí
Hlubučková, Foit, Kočí
všichni učitelé
ŽP
učitelé 6. - 9. r.
Mořkovská
učitelé 1. stupně

ČERVEN
náměty
exkurze žáků do ZOO Jihlava
schůzka ŽP:zhodnocení práce, návrhy na školní rok 2016/17
LÉTO - aktivity v přírodě
Školní vlastivědná putování

zajistí
Parčová
Hlubučková, Foit, Kočí
učitelé 1. stupně
třídní učitelé

koordinátor EVVO: Mgr. Hana Parčová

