Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71
PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY VZDĚLÁNÍ A OSVĚTY
Školní rok 2019 – 2020
OBLASTI PŮSOBENÍ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY
VYUČOVÁNÍ
v průběhu školního roku 2019/2020 se pokusíme uspořádat:
• exkurze: 24. 9. 2019
Archeoskanzen Všestary– pro 6. ročník
Národní muzeum Praha a Muzeum Karla Zemana – pro 7. ročník
Kutná Hora – chrám sv. Barbory, kostnice, doly – pro 8. ročníky
8. 10. 2019
VIDA Centrum Brno – pro 9. ročníky
•

besedy a přednášky:
„Rozumíme penězům“ – 14. 11. 2019 a únor 2020, 2. stupeň
„Planeta 3000“ – 19. 3. 2020 (7. – 8. třída)
Alternativní den 2. stupeň (březen 2020)
První pomoc – přednáška pro žáky 8. tříd
„Čistá Jihlava“ – 1. i 2. stupeň (duben 2019)
„Den Země“ – duben 2020 (exkurze Dukovany, Dalešice pivovar a Hadcova
step Mohelno)
„Den učitelů na škole“
Ochrana člověka za mimořádných událostí – červen 2020

•

dle možností lze uskutečnit:
exkurze do zajímavých a inspirativních míst ČR
třídní vlastivědná putování v okolí školy
dále exkurze do regionálních podniků, pracovišť a závodů
terénní pozorování z botaniky, zoologie, geologie

MIMO VYUČOVÁNÍ
- podle možností zapojit se do akcí s přírodovědnými prvky, cykloturistika, brigády,
přednášky, např. v ZOO, v muzeu, Záchranná stanice Pavlov
- umožnit dětem navštěvovat „badatelský“ kroužek při škole
- využít nabídky soutěží školních i okresních v poznávání rostlin, živočichů, nerostů, např.
biologická olympiáda
- využít stálých i příležitostných výstav v regionu či městě
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
tematické exkurze žáků 2. stupně
zahájení sběru kaštanů a pomerančové kůry
schůzka ŽP: rozdělení patronátu nad školními akcemi

zajistí
učitelé + ŽP
učitelé 5. - 9. r. + ŽP
učitelé 2. stupně
Divišová
Hlubučková, Kočí, Foit

ŘÍJEN, LISTOPAD
náměty
podzimní práce kolem školy
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
Hlubučková, Foit, Kočí
učitelé 1. stupně
učitelé Pč
ŽP
Slámová

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

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

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

ČERVEN
náměty
tematické exkurze žáků do ZOO Jihlava
schůzka ŽP: zhodnocení práce, návrhy na školní rok 2020/21
LÉTO - aktivity v přírodě
Školní vlastivědná putování

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

koordinátor EVVO: Mgr. Eva Slámová

