Plán EVVO 2015 - 2016
Období
září

Akce

Prostředky / způsob realizace

Vyhodnocení

Obnovení činnosti Ekotýmu

nábor nových členů ve všech třídách i mezi učiteli,
stanovení termínu schůzek

účast na prvních schůzkách, psaní zápisů a vedení docházky

Vitrína s úspěchy

prosklená vitrína blízko vchodu do školy je věnována
úspěchům žáků školy

každý, kdo přijde do školy prochází kolem vitríny s úspěchy, jejíž obsah
je pravidelně aktualizován

Den pro řeku

19.9.2015 Informace na nástěnce školy, přímo v
hodinách

Upozornit na nebezpečí, která se v naší řece mohou skrývat: v
pesticidy a herbicidy stékající z obdělávaných polí, zbytky léků a
hormonů, které většina lidí denně konzumuje, zbytky fekálií ze
zemědělských farem, soli, olovo a těžké kovy stékající ze silnic
udržovaných v zimním období

Obnova – okenní parapety

Pravidelná údržba květin na parapetech

Každý kdo prochází školou

listopad

7.11. Světový den Ekoškol

V rámci světového dne Ekoškol – jsme si připravili úkol
– projektový den

na chodbách školy jsou umístěny informační plakát o vyhlášení
světového dne Ekoškol a připravené úkoly

Prosinec

Projektový den – Zelená
domácnost

Zaměřen na trvale udržitelná životní styl

Všichni žáci absolvují další ročník projektového dne

Kontrola sledování teplot ve
třídách

Průběžné sledování teploty ve třídách v období jednoho
týdne

Přiměřená teplota ve třídách, kabinetech a chodbách

Školní kolo biologické
olympiády

oslovení žáků s nabídkou účasti, realizace soutěže

školní kolo proběhne s dostatečnou účastí

Říjen

leden

únor

Plán EVVO 2015 - 2016
březen

Hodina Země 31.3.2016

propagace akce na nástěnkách i ve školním rozhlase, s
článek v Kaplickém zpravodaji, zapojení městského úřadu a dalších
předstihem kontaktování městského úřadu s návrhem na osob z řad veřejnosti
zapojení

duben

Odpolední tvořivá dílna

využití přírodních či odpadních materiálů

účastníci si odnesou výrobky

květen

"Ukliďme svět"

sběr odpadků v okolí Kaplice

množství sebraných odpadků

Práce Ekotýmu

schůzky v intervalu alespoň 1x měsíčně a následné
aktivity vyplývající ze závěrů schůzek

zápisy ze schůzek, plán činnosti

Zapojení do akcí a programů
nabízených jinými
organizacemi

soutěže, výukové programy, výstavy, exkurze atd.

uskutečněné akce a jejich přehled na web. stránkách

Třídění odpadů

služby na vynášení bioodpadu, pravidelná kontrola a
vývoz elektroboxu

kvalita třídění a objem vytříděného odpadu

červen
průběžně

Ročník
kvarta

Aktivita / téma

Prostředky / způsob realizace

Zodpovídá / Vyhodnocení

"Krásy naší země"

pobytový kurz v Českém ráji

Mgr. Kopúnová

výstavka obrázků

Globální propojení

aktivita o globálním propojení České republiky a
zbytku světa (např. Tabule spojení, Globální
spojení České republiky z Cvičení a hry pro
globální výchovu I.)

Mgr. Kopúnová OBV

zpětná vazba od žáků

Zdroje energie a surovin a
jejich vyčerpatelnost

simulační hra o vyčerpávání neobnovitelných i
obnovitelných zdrojů (např. Fishbanks, Zdroj
apod.)

Mgr. Kovařík FYZ,

reflexe a zpětná vazba

Úspory energie

tvorba myšlenkové mapy

Mgr. Kovařík FYZ,

výsledná myšlenková mapa

Ekologická stopa

výpočet osobní ekologické stopy na internetové
kalkulačce a diskuze o možnostech jejího snížení

Mgr. Kopúnová OBV

hodnoty ekologické stopy zapsané v
sešitech, zpětná vazba

Plán EVVO 2015 - 2016

sexta

oktáva

OA1

OA4

Grafitový důl v Č. Krumlově

geologická exkurze (jaro 2016)

Mgr. Císařová BIO

zpětná vazba

Geologie a paleontologie

exkurze spojená s přednáškou na Stanici Pomoc
přírodě v Týně nad Vltavou (2016)

Mgr. Císařová BIO

zpětná vazba

Cesty odpadu

tvorba mapy s vyznačením konkrétních cest
odpadů produkovaných ve škole

Mgr. Král ZEM

mapa vyvěšená na chodbě školy

Občanská společnost a ŽP

samostatná práce se zdroji při vyhledávání
Mgr. Kopúnová ZSV
informací o různých organizacích podílejících se na
utváření občanské společnosti a jejich představení
před třídou

prezentace před třídou

Fungování občanské
společnosti

simulační hra o řešení problémů týkajících se ŽP

Mgr. Kopúnová ZSV

reflexe a zpětná vazba

JE Temelín

exkurze (jaro 2016)

Mgr. Čandová CHE

zpětná vazba

Globální problémy (BIS)

vytvoření plakátů či prezentací

BIS

Biologické centrum AV ČR
České Budějovice (BIS)

přednáška dle aktuální nabídky

BIS

Ekologická stopa

výpočet osobní ekologické stopy na internetové
kalkulačce a diskuze o možnostech jejího snížení

EKL

hodnoty ekologické stopy zapsané v
sešitech, zpětná vazba

"Den v přírodě"

příprava soutěže s environmentálním zaměřením
pro 1. třídu ZŠ Školní (červen)

EKL

zpětná vazba ode všech
zúčastněných, fotografie

Údržba kompostéru

věnovaná překopání kompostu a údržbě okolí
kompostéru (cca duben)

EKL

stav kompostu a možnost jeho použití
pro hnojení rostlin

Skládka a dotřiďovací linka

exkurze do Písku 2016

EKL

zpětná vazba

Týden vědy

AV ČR a JU - exkurze

Čandová CHE

zpětná vazba

Úspory energie

Fyzikální pokusy, myšlenkové mapy

Mgr. Kovařík FYZ

Myšlenková mapa

Zdroje energie

Frontální výuka

Mgr. Kovařík FYZ

testování

Ekoznačky a šetrné
spotřebitelství

spotřebitelské rozhodování - průzkum trhu či
simulační hra ve třídě

Mgr. Kopůnová ZSV

vyplněné pracovní listy, zpětná vazba
od žáků

Plakáty, diskuse
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Termín

Úkol

Zodpovídá

Vyhodnocení

září

rozeslání odkazu na aktuální obsah ekoknihovničky pro učitele

Mgr. Raynochová

učitelé jsou seznámeni s
dostupnou literaturou

říjen

pověření 1 člena Ekotýmu z řad žáků společnou správou webových
stránek

Mgr. Raynochová

na stránkách se podílí více
osob

leden

pozvání kolegů koordinátorů EVVO z ostatních škol ke spolupráci

Mgr. Raynochová

uskutečnění schůzky a její
výsledky

průběžně

aktualizace ekonástěnky, katalogu ekoknihovničky na internetu a
internetových stránek

Mgr. Raynochová

uvedené informační zdroje
obsahují aktuální informace

třídění došlé pošty a přeposílání mailových zpráv dle obsahu dalším
učitelům

Mgr. Raynochová

učitelé jsou včas informováni

sledování grantových výzev na ekologizaci provozu školy a EVVO a
následné podání žádosti

Mgr. Brůžek,
Mgr. Raynochová

jsou získány finanční
prostředky

zástupce vedení se zúčastní školení o ekologickém provozu organizace Mgr. Staňková,
Ing. Caisová

potvrzení o absolvování, využití
získaných informací

Kaplice 30. 9. 2015

.......................................................

.......................................................

Ing. Marta Caisová

Mgr. Raynochová Dita

ředitelka školy

koordinátorka EVVO

