PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY
NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

V průběhu celého školního roku se podílet na sběru druhotných surovin,
pokračovat ve třídění papíru a plastu ve třídách i ostatních prostorách školy (kabinety,
tělocvična, kuchyně.. ..)
SBĚR HLINÍKU – 4 krát ročně, zaměřit se na odstranění nedostatků ve třídění hliníku
SBĚR BATERIÍ - v průběhu celého školního roku
SBĚR PAPÍRU - 5krát ročně
SBĚR VRŠKŮ Z PET LAHVÍ - 4 krát ročně
Projekt RECYKLOHRANÍ - SBĚR ELEKTROODPADU – v průběhu celého školního
roku
Sběr papíru, hliníku a plastových vršků bude opět probíhat formou soutěže mezi třídami,
nejlepší třídy budou odměněny peněžitým příspěvkem na školní výlet.
-

Uplatňovat ekologické aspekty v jednotlivých předmětech a začleňovat
problematiku ekologie v rámci mezipředmětových vztahů do výuky ostatních
předmětů a v rámci exkurzí

-

Využívat odpadových a zbytkových materiálů v hodinách výtvarné výchovy
a pracovních činností

-

V rámci terénní praxe pro žáky 8. ročníku zařadit do výuky praktické úkoly s

-

ekologickým zaměřením a na ochranu přírody
Starat se o vysazené stromky a bylinkovou zahrádku v areálu školy

-

Spolupracovat s ekologickým centrem města Hodonín, využít jeho výukové
programy a podílet se na akcích pořádaných ekologickým centrem

-

Využívat nabídky výukových programů pro 1. a 2. stupeň ZŠ ze Vzdělávacího a
informačního střediska Bílé Karpaty

-

Uspořádat exkurzi v rámci pracovních činností do výroby BIO čajů Sonnentor
Čejkovice a vyjíždět na exkurze do přírody a nejbližších chráněných oblastí
(Chřiby, Bílé Karpaty, Pálava)

-

Exkurze do atomové elektrárny Dukovany pro 9. ročník

-

Exkurze na sběrný dvůr Hodonín

-

Prostřednictvím ekologické nástěnky informovat o ochraně životního prostředí,
přírody, problematice ekologie a ekologických aktivitách

-

Dbát na upravené a čisté okolí školy, školní zahrady i pozemku, provádět
pravidelný úklid okolí školy, rozšiřovat výsadbu živých květin ve všech prostorách
školy

- využívat zbytkové a odpadové materiály
-

podněcovat a sledovat aktivity zaměřené k environmentálnímu vzdělávání a
výchově

-

zorganizovat na škole projektové dny ke Dni Země

Hodonín 5. 9. 2017

Mgr. Kateřina Hájková
koordinátor environmentální výchovy

