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Zhodnocení plánu environmentální výchovy 2018/2019
Většina témat environmentální výchovy byla během školního roku plněna.
Během roku byla uskutečněna řada plánovaných aktivit. Environmentální aktivity probíhaly ve třídách nebo
v přírodě. Ve třídách se pracovalo průběžně během celého roku s přírodninami (listy, plody, kameny) nebo
se pracovalo s ekologickými materiály – dřevo, papír, textil). V průběhu roku byl ve třídách tříděn odpad.
Ze zážitkových aktivit za zmínku stojí:
 Přátelství ježka a starého stromu (setkání s živým zvířetem, příběh)
 Pouštění draků (a ekohry na louce)
 Život v noci (život zvířat s noční aktivitou a projekce)
 Zdobení vánočního stromku (přírodniny)
 Návštěvy záchranné stanice živočichů
 Návštěvy farem Herynkovi, Michálkovi
 Návštěva firmy Odehnal a syn (práce se dřevem)
 Retro týden v MŠ, návrat k tradicím, k přírodě
 Den Země a Světový den vody, setkání s vodníkem (zážitkový program, živá zvířata)
 Velikonoční tvoření (přírodniny)
 Vypouštění ježků po zimním spánku (a příběh ježka)
 Vítání mláďat (líhnutí kuřat, narození kůzlat, králíků, velikonoční zvířátka)
 Aktivity na louce, u lesa, tvoření s přírodninami
 Život v rybníku (krmení ryb, poznávání, život žab)
 Šipkovaná (kouzelná zahrada Šípkové Růženky)
V průběhu roku se děti setkávaly s řadou živočichů a rostlin, učily se je chránit a pečovat o přírodu.

Úvod
Environmentální výchova je zařazena do vzdělávacího programu ŠVP MŠ „Leťte s námi právě teď, poznat ten
náš krásný svět“, je zařazována do činností a vzdělávacích aktivit během celého školního roku. Součástí
environmentální výchovy je spolupráce s drobnými malochovateli hospodářských zvířat v Proseči.
Využíváme blízkost přírody – zejména oblast Podměstí, k Boru, na Borka, blízké louky a remízky či rybníky.
Tato místa se stala místem zkoumání a zastávek při vycházkách nebo celodopoledních akcích.

Cíl







správné chování k přírodě
zkoumání vztahu člověka a přírody
pochopení přírodních dějů
vlastní přispění k ochraně životního prostředí
radost z pobytu v přírodě
pochopení důsledků nesprávného chování k přírodě

Environmentální aktivity a témata v jednotlivých měsících








ZÁŘÍ – domácí zvířátka, pravidla bezpečného chování v přírodě, příroda živá, neživá
ŘÍJEN – život stromů, význam, ochrana, plody podzimu, hry v lesním prostředí
LISTOPAD – život v přírodě, lesní zvířata před zimou, ochrana, význam, než příroda půjde spát,
zamykání lesa
PROSINEC – Vánoce, práce s přírodními materiály, vánoční těšení
LEDEN – zvířátka v zimě, pomoc, ochrana, hry v zimních podmínkách
ÚNOR – bylinky, význam, zdravý životní styl, povědomí o existenci planety Země
BŘEZEN – odpady, recyklace, další využití, odemykání studánek
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DUBEN – vítání zvířecích mláďátek, aktivity na louce, třídění odpadu
KVĚTEN – život na louce a v lese, kamarádi z říše hmyzu, ochrana živočichů, putování za sluníčkem
ČERVEN – život u vody a ve vodě, ochrana vodních zdrojů, ochrana živočichů, loučení před
prázdninami
PRŮBĚŽNĚ – třídění odpadu, ochrana živočichů, správné chování v přírodě, radost z pobytu venku,
v přírodě

Významné dny, svátky přírody






















9. - 10. září
16. září
23. září
4. říjen
10. říjen
20. říjen
16. listopad
11. prosinec
21. březen
22. březen
23. březen
1. duben
7. duben
22. duben
2. květen
24. květen
31. květen
5. červen
8. červen
17. červen
21. červen

Dny evropského dědictví
Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
Podzimní rovnodennost
Světový den zvířat
Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof
Světový den stromů
Mezinárodní nekuřácký den
Mezinárodní den hor
První jarní den
Světový den vody
Světový meteorologický den
Den ptactva
Světový den zdraví
Den Země
Mezinárodní den ptačího zpěvu
Světový den národních parků
Den otvírání studánek
Světový den životního prostředí
Mezinárodní den oceánů
Světový den proti suchu a rozšiřování pouští
Den květů

Formy a metody práce












připomenutí při řízených činnostech
besedy
projektové dny
exkurze
vycházky
výtvarné a pracovní činnosti
vlastní příkladná činnost
využití vlastních poznatků a zkušeností
tvorba vlastních zážitkových programů
spolupráce rodičů a přátel školky
individuální přístup jedince
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V Proseči dne 11. 10. 2019

…....................................................
Mgr. Josef Roušar,
ředitel ZŠ a MŠ Proseč
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