
Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a 
osvěty (EVVO) ve školách v     roce 2008  

V roce 2008 získala naše škola finanční dotaci od MŠMT na rozvojový program Podpora 
environmentálního vzdělávání.

Cíl projektu na naší škole:
vést  děti  k aktivní  účasti  na utváření  a  udržování  životního  prostředí  /aktivní  zapojení  do 
úklidu obce ke Dni Země/, ovlivňovat v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské společnosti životní 
styl a hodnotovou orientaci žáků.

Seznamovat žáky s životem na Zemi pomocí netradičních forem výuky 
- návštěvy zoologických zahrad s tematickými exkurzemi,
- terénní práce v blízkém okolí,
- návštěvy muzeí s připravenými expozicemi k tématu ekologické výchovy,
- zpracování skupinových prací na dané téma,
- zajištění fotodokumentace na téma Den Země v naší obci,
- zajištění výtvarné soutěže pro žáky MŠ na téma „Máme rádi zvířata“

Den Země – celoškolní projekt ve spolupráci s obcí a neziskovými organizacemi 
působícími v obci Křenovice
V rámci Dne Země bude uspořádáno několik akcí.

V MŠ  proběhne  výtvarná  soutěž  na  téma  „Máme  rádi  zvířata“  –  výtvarné  práce  budou 
hodnotit  zástupci jednotlivých ročníků ZŠ.

Žáci  1.  i  2.  stupně  se  aktivně  zúčastní  úklidu  obce  a  okolí  se  svými  třídními  učiteli  a 
vedoucími kroužků volnočasových aktivit.  Pracovní skupiny budou rozděleny do několika 
lokalit dle zájmu dětí – dětské hřiště, fotbalový stadion, volejbalový areál, přírodní amfiteátr, 
náměstí  se  sochou  Kutuzova,  prostranství  kolem  školy  /jedná  se  o  lokality,  kde  se  děti 
celoročně pohybují, hrají si, ale také po sobě velmi často zanechávají nepořádek/. Celé akci 
budou  předcházet  třídnické  hodiny,  kde  bude  žákům  vysvětlena  důležitost  akce,  potřeba 
zapojení  se  do  udržování  pořádku  a  čistoty  nejen  v domácnostech  a  ve  škole,  ale  též  na 
veřejných prostranstvích, v ulicích obce, mimo obec a v přírodě. 

Nasbírané odpadky bude svážet pracovník obce na sběrný dvůr a budou odvezeny na skládku.

Současně s úklidem obce bude probíhat sběr starého papíru – bude přistaven kontejner, kam 
budou občané házet starý papír. Ten bude odevzdán – je sepsána smlouva s firmou Respono – 
a  získané  prostředky  budou  využity  na  další  aktivity  školy  související  s ekologickou 
výchovou, zejména na odměny do soutěží.  

Terénní práce, exkurze, výukové programy
MŠ : Návštěva ZOO Brno  s výukovým programem „Znáš domácí zvířata?“ 
Program seznámí děti s domácími zvířaty /ovce, kozy, krávy/, je doplněn videofilmem a 
návštěvou Dětské ZOO.

1. - 5. třída: Návštěva výstavy Stromy jako domy – život na stromě, ve stromě a pod 
stromem.



Výstavu  připravilo  Dětské  muzeum  ve  spolupráci  se  zoologickým,  botanickým  a 
entomologickým oddělením Moravského  zemského  muzea.  Interaktivní  výstava  přibližuje 
ekologickou tematiku a měla by děti inspirovat ke vnímavosti při pobytu v přírodě, umění 
všímat si života jejich obyvatel a jejich vzájemných vztahů.

1. a 2. třída: Návštěva ZOO Brno s výukovým programem „Nahlédnutí do říše ptáků a 
savců“. 
3. – 5. třída: Návštěva ZOO Lešná s exkurzí pro žáky 1. stupně „Planeta Země patří 
všem“
6. a 7. třída: Návštěva ZOO Lešná s výukovou exkurzí „Africká savana“
8. a 9. třída: Návštěva ZOO Lešná s výukovou exkurzí „Savci Jižní Ameriky“
6. a 7. třída: Terénní práce Les – srdce přírody /realizováno centrem ekologické výchovy 
Lesní škola Jezírko Soběšice/

8.  a  9.  třída:  Terénní  práce  Údolí  říčky /Komplexní  přírodovědně  ekologická  exkurze. 
Realizováno střediskem ekologické výchovy Lipka/.
Na konci školního roku budou připraveny jednotlivými žáky 2. stupně prezentace na PC. Ty 
budou předvedeny v rámci předmětu přírodopis a zeměpis /dle tématu/ a dále pak rodičům 
v rámci Dne otevřených dveří na podzim 2008.

Všechny části programu budou realizovány v období od dubna do června 2008.
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