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Aktuální školní plán EVVO je součástí dlouhodobého „Školního plánu environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty“

Cíle
 pomáhat utvářet u dětí přirozený vztah k životnímu prostředí
 vést ke správnému chování k životnímu prostředí
 probouzet citový vztah k přírodě, k lidem i jejich výtvorům

Celoroční školní projekt: Ochrana přírody
Lesní pedagogika - ochrana lesa, lesní ekosystém
Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty. Přibližuje návštěvníkům lesa
lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les
člověku přináší. Důraz je kladen na zážitkové a interaktivní učení, které zaručuje větší schopnost
vnímání, vstřebávání a zapamatování si získaných informací.
Program je koncipován jako vycházka s lesníky do přírody. Chlapci se při vycházce do přírody
budou učit rozeznávat dřeviny, byliny a keře. Budou poznávat lesní zvěř, způsoby jejího života a
vazby v lesních ekosystémech. Budou se věnovat pěstování lesa, výchově porostu, ochraně lesa i
těžbě surovin v lese. Přímo i nepřímo si mohou vyzkoušet některé aktivity z lesnické i myslivecké
praxe. Chlapci se seznámí s lesem nejen jako s ekosystémem, ale aktivity jsou zaměřeny také
na vzájemnou interakci a souvislosti mezi ekonomickými, sociálními, environmentálními a
právními aspekty rozvoje.

Cíl lesní pedagogiky:
 Prohloubit zájem chlapců o les, přírodu a dřevo jako obnovitelnou surovinu.
 Objasnit úlohu lesníka a myslivce v rámci trvale udržitelného hospodaření v lese.
 Budovat a podporovat pozitivní vztah k lesnímu hospodářství.

Nabídka činností:
 Zážitkové výukové programy v lese, poznávání lesa všemi smysly – fauna, flora,
hospodaření s přírodním bohatstvím. Interaktivní diskuze, praktické ukázky, zábavné hry.
 Návštěva lesníka ve škole, seznámení dětí s náplní jeho práce, s lesem a zvěří, praktické
ukázky a hry.
 Exkurze do lesa.

Témata lesní pedagogiky:
 Co se děje v lese? (dle ročních období)
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 Les jako ekosystém.
 Život stromu (od semínka po dřevěný výrobek).
 Ochrana lesa.
 Funkce lesa.
 Programy sestavené na míru podle charakteristiky kolektivu a probíraného učiva (např.
matematické a fyzikální úlohy, dějepis, přírodopis, biologie, výtvarná výchova).

Ochrana přírody – ekologicky významné dny
Hlavním cílem tohoto projektu je snaha probouzet v chlapcích vztah k přírodě a motivovat
je k ochraně životního prostředí. Prostřednictvím ekologicky významných dnů si můžeme
připomenout nejzávažnější problémy naší planety: sucho, nedostatek pitné vody, znečištění
oceánů, úbytek ozónové vrstvy, kácení lesů, vymírání živočišných druhů.

Ekologicky významné dny:
16. září

Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

22. září

Evropský den bez aut

4. říjen

Mezinárodní den ochrany zvířat

20. říjen

Den stromů

11. listopad

Mezinárodní den hor

2. únor

Světový den mokřadů

3. březen

Mezinárodní den ochrany volně žijících zvířat a rostlin

21. březen

Světový den lesů

22. březen

Světový den vody

1. duben

Mezinárodní den ptactva

7. duben

Světový den zdraví

22. duben

Den Země

3. kveten

Den Slunce

10. květen

Světový den stěhovavých ptáků

22. květen

Mezinárodní den biologické rozmanitosti

24. květen

Evropský den národních parků

31. květen

Den otvírání studánek

5. červen

Světový den životního prostředí

8. červen

Světový den oceánů

17. červen

Světový den boje proti suchu
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PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY – 1. POLOLETÍ
Měsíc

Téma činnosti

Třída

Pobyt v přírodě
Září

Říjen

Prosinec

Leden






celodenní pobyt v přírodě
lesní ekosystém
orientace v lese
práce s přírodninami

Lesní pedagogika
 beseda s lesníkem

Vánoční výzdoba tříd a školy
 výroba výzdoby a dárků z odpadového materiálu

Výstava plakátů
 výstava práce žáků

celá škola

celá škola

celá škola

celá škola

Ostatní činnosti během školního roku:
 třídit odpad, snížit produkci odpadu na škole, sběr starého papíru
 šetřit vodou a seznámit žáky s významem vody pro život člověka
 pečovat o květiny v prostorách školy
 dbát na čistotu prostředí
 podílet se na výzdobě školy
 šetřit elektrickou energií, snažit se snížit spotřebu energie na škole
 vest žáky ke vzájemné spolupráci při plnění úkolů EV
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PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY – 2. POLOLETÍ
Měsíc

Únor

Téma činnosti

Měsíc zdraví

Třída

celá škola

 výběr z nabídky činností

Březen

Vycházka do přírody – poznávání jarní fauny

celá škola

 termín odevzdání fotografií: 20. března 2020

Duben

Lesní pedagogika

celá škola

 jarní lesní flóra a fauna

Botanická, zoologická zahrada
Květen

Červen

 výlet do botanické zahrady Bečov
 výlet do zoologické zahrady Plzeň

Lesní pedagogika
 návštěva ekocentra

celá škola

celá škola

Stránka 5 z 5

