Zhodnocení práce v oblasti environmentální výchovy
ve školním roce 2016/17
Ve školním roce jsme plnili dlouhodobý plán environmentální výchovy, jehož hlavními cíli je sběr
druhotných surovin a zapojení do ekologických akcí a programů ve škole i mimo školu.
Opět jsme dosáhli dobrých výsledků ve sběru druhotných surovin. Žáci školy se aktivně zapojili do
třídění a sběru odpadů. Sběr papíru se konal 4x za rok, hliníku a vršků z Pet lahví 3 x ročně. Sběry
probíhaly formou soutěží mezi třídami. V průběhu celého roku jsme sbírali baterie a třídili papír a plast ve
třídách i v kabinetech, kde jsou rozmístěny koše k tomu určené.
Již šestým rokem je naše škola zapojena do recyklačního programu společnosti ASEKOL, který je pod
záštitou MŠMT ČR. Žáci nosí v průběhu roku do školy do kontejnerů k tomu určených veškeré drobné
elektrospotřebiče a škola za jejich odběr získává body, za které si může vybrat z velké škály pomůcek a
vybavení pro školu.
V rámci programu Recyklohraní žáci sběrem elektronických hraček a drobných
elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních
dopadech programu vypovídá Certifikát environmentálního vyúčtování vystavený pro naši školu.
Z vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy vytřídili 45,00 kg drobných spotřebičů a
20 kg použitých tonerů z tiskáren.
Množství odevzdaných druhotných surovin ve školním roce 2016/17
Papír
Hliník
Vršky z Pet lahví

40 137,00 kg
321,24 kg
520, 05 kg

V porovnání s minulým rokem jsme vytřídili tento školní rok o 8 tun více papíru a o 175 kg více
hliníku. Vršků jsme vybrali však o 100 kg méně, než v loňském roce.
Škola pokračuje v projektu Evvoluce, který je podporován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky a jeho cílem je pomáhat školám s výukou průřezových témat. Těžištěm
projektových aktivit je vytváření výukových balíčků na téma environmentální výchovy, která naše škola
využívá a zpestřuje tak dětem výuku ekologie.
Jako každý školní rok i v tomto roce vyjížděly třídy na exkurze i výlety do přírody a chráněných
oblastí v našem okolí- Pálavy, Chřibů, Moravského Krasu a využily nabídky výukových programů
Ekocentra a ZOO Hodonín.
I v tomto roce byla do terénní praxe žáků 8.tríd zařazena výuka ekologie zaměřená především na
ochranu životního prostředí. Zde žáci díky praktickým aktivitám - měření pH vody a půdy, určování
rostlin a bezobratlých, včelí stezky- získali základní informace a návody, jak přispět aktivní formou k
ochraně životního prostředí.
Žáci 9. ročníku absolvovali v rámci výuky CH a F exkurze do elektrárny Hodonín a Armaturky
Hodonín.
Žáci přírodopisného semináře 6. ročníku absolvovali v ZOO Hodonín program „Vše o primátech aneb
zpátky ke kořenům“. Děti prvních tříd - 1. B a 1. A po celý školní rok navštěvovaly Ekocentrum
v Hodoníně, kde se v programech – „Čtvero ročních období, Jarní probuzení a Příběhy skřítka Mecháčka“
– dozvídaly vše o zákonitostech a ochraně přírody. Tyto programy byly součástí ŠVP prvních tříd.
V hodinách výtvarné výchovy, v družině i v pracovních činnostech jsme využívali zbytkové a
odpadové materiály. Třídy se staraly o úklid okolí školy, žáci ekologie v rámci praktických činností
pečovali o bylinkovou zahrádku. Za pěkného počasí třídy využívají vybudovanou přírodní učebnu
s lavicemi.
Škola i v tomto roce podporovala zdravou výživu dětí a zapojila se do projektu mléko do škol,
ovoce do škol. Žáci volitelného předmětu Domácnost připravovali v hodinách svačiny podle vlastních

receptů, které musely odpovídat zásadám zdravé výživy. Žáci se také podíleli na sestavení jídelníčků ve
spolupráci s vedoucí ŠJ.
V rámci Dnů Země jsme nachystali pro žáky druhého stupně program „Letem světem“. Hlídky
jednotlivých tříd putovaly po naší zeměkouli – stanovištích, kde plnily zábavné teoretické i praktické
úkoly z jednotlivých kontinentů naší Země. Den Země sklidil opět u žáků velký úspěch.
V prostorách školy se celý týden konal „ Miniekojarmark “, kde se prodávaly výrobky, které žáci
školy pod vedením učitelů po celý rok vyráběli z odpadového materiálu a přírodních surovin. Drobné
řemeslné ekodílny si p. učitelky II. stupně připravily pro děti i rodiče odpoledne 4. 5. ke Dni matek. Zde
si žáci, ti menší i se svým doprovodem mohli sami vyrobit pěkný výrobek pro maminky.
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