Hodnocení EVVO ve školním roce 2017/2018
EVVO se vyskytuje ve všech předmětech všech ročníků (viz školní dokument EVVO v předmětech), nejvíce
však v přírodopisu, přírodovědě, zeměpisu, chemii a občanské nauce. Výuku doplňují vycházky do přírody,
poznávání přírodnin, pěstování a ošetřování rostlin, výukové programy, besedy, soutěže, projektové dny,
projekty, sportovně turistický kurz, zájmové kroužky, výlety a exkurze. I mnohé aktivity školní družiny jsou
zaměřené na vnímání přírody, probouzení zájmu o ni a její ochranu.
V tomto roce ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT vzal na sebe i funkci EKOTÝMU. Jako první úkol si dali zlepšit třídění
odpadu ve třídách. Abychom aktivitu dětí podpořili, třídění a pořádek ve třídách bodujeme a jednou za
čtvrt roku vyhodnocujeme. Vítězové obdrží diplom a sladkou odměnu.
Tradičně si žáci vybrali i charitativní akci, tentokrát dobročinnou akci Diakonie Střední Čechy „Krabice od
bot aneb děti darují dětem k Vánocům 2017“. Děti do krabic od bot vložily drobné dárky. Z naší školy bylo
posláno více než 100 krabic. Tyto dárky byly pak rozdány dětem z chudších rodin.
Pokračuje sběr plastových víček pro Dobrého anděla na pomoc nemocným dětem a jejich rodinám.
Celoškolní projektový den „DEN ZEMĚ“ proběhl 20. dubna. Témata „Příroda kolem nás“ a „Zameťme si
před svým prahem“ znamenají poznávání přírodnin v terénu a úklid okolí školy, školní jídelny a krátkých
turistických tras. Každý ročník měl připravené jiné trasy i jiné úkoly. Žáci šestého ročníku navštívili místní
čističku, osmáci kotelnu na biopaliva. Sedmáci recyklovali papír v rámci dílny „Kam s odpady“, pro deváťáky
připravila slečna Augustovová, pracovnice městského úřadu, prezentaci na téma životní prostředí ve světě i
v regionu našeho města. Všichni pak v terénu plnili úkoly v pracovních listech. Žáci nižších ročníků se též
zabývali zajímavými tématy (Jarní byliny, Domácí mazlíčci, Naše stromy, Živly, Ekosystémy).
EVVO se promítá i do dalších projektových dnů a projektů (projektový den nižšího stupně ke Světovému dni
zvířat, projektový Den dětí, projekty Naše hory, Středověká Kutná Hora, Kurz chování v mimořádných
situacích).
Škola platí tři výukové environmentální programy. Dlouholetou spolupráci máme s Podblanickým
ekocentrem ve Vlašimi. Žáci druhých tříd pracovali v programu „Od zrnka k bochníku“, v jehož rámci si
upekli chléb a prohlédli si Para ZOO ve Vlašimi. Čtvrťáci se zúčastnili programu „Svět barev“ a odvezli si
vlastnoručně batikované tričko. Šesťáci se tradičně těšili na lov vodních breberek ve vlašimském parku v
rámci výukového programu „Co se skrývá na dně“. Na třech různých tocích lovili síty vodní živočichy,
prohlédli si je zblízka, určili podle klíče a přitom se seznámili s pojmy biodiverzita, bioindikátor apod.
Další výukové programy finančně podpořilo SRPŠ.
Žáci 3. tříd byli tradičně ve Včelím světě v Hulicích. Kromě interaktivního programu o životě včel si děti
vyrobily svíčky ze včelího vosku.
Pro žáky 1. až 3. ročníků jsme objednali do školy environmentální program s ukázkami živých zvířat Smysly
zvířat (Obora Žleby - http://www.zachrannastanicelipec.cz/smysly/), pro 4. až 7. třídy oblíbený program
s živými ptáky, tentokrát Krkavcovití (Ornita), 8. a 9. třídy se zúčastnily programu „Odpady“ paní J.
Kuncové. Na závěr školního roku byl objednán pro všechny třídy výukový program „Hvězdy přijedou až
k Vám“ (Planetárium Morava). Výchovu ke zdraví doplnily výukové programy z cyklu „Čas proměn“ - MP
Education pro 6., 7., 8. ročníky. V rámci dopravní výchovy škola spolupracuje s městskou policií. Policisté
vyzkoušejí znalosti dětí i jejich dovednosti v jízdě na kole a těm co uspějí, předají „průkaz cyklisty“.
Žáci 8. tříd jezdí v rámci zdravotní výchovy (prevence úrazů) na exkurzi do rehabilitačního ústavu Kladruby.
V 8. ročníku působil se svým programem primární prevence Prostor plus, o.p.s.
Měli jsme možnost se třídami navštívit ve zručské zámecké galerii zajímavou výstavu „Brána recyklace“,
která byla instalována ve spolupráci s firmou EKOKOM a.s.
Druhým rokem jsme zapojeni do sítě škol rozvíjejících ekologickou výchovu M.R.K.E.V.
Jako každý rok bylo zorganizováno školní kolo biologické olympiády (téma Pohyb), kterého se zúčastnilo 30
žáků. Vítězové vypracovali vstupní úkoly a soutěžili v okresním kole. V obou kategoriích jsme se umístili na
předních místech. V kategorii mladších žáků jsme obsadili 1., 2. i 3. místo. Jan Trpišovský, Václav
Vilímovský a Anna Marie Drobková ze 7. ročníku postoupili do krajského kola v Mělníku. V kategorii starších
žáků se Eliška Rejhonová umístila opět na 4. místě v krajském kole a zúčastní se čtrnáctidenního Letního
odborného soustředění vítězů krajských kol Biologické a Chemické olympiády v Běstvině.

Tradičně se účastníme i Zeměpisné, Dějepisné, Fyzikální a Matematické olympiády. Žáci vyzkoušeli své
znalosti v soutěži Přírodovědný klokan, Matematický klokan, v matematické soutěži Pangea a Soutěži
o nejlepšího chemika ČR.
Letošní téma celoškolní výtvarné a literární soutěže ke Dni Země bylo „Co s tím?“. Výkresy byly vystaveny
ve vestibulu školy, kde si je mohla prohlédnout i veřejnost, například v rámci Dne otevřených dveří nebo při
třídních schůzkách. Literární práce byly sestaveny do sbírky s názvem „Co s tím?“. Básně nastudovaly,
zdramatizovali a žákům představily děti z dramatického kroužku ZUŠ pod vedením pana učitele Václava
Veselého. Při té příležitosti autoři básní obdrželi sbírku na památku. Sbírky žákovských básní a próz ke Dni
Země, které každoročně vzniknou, jsou uveřejněny na internetových stránkách školy
(http://www.zszruc.cz/evvo/).
V rámci Noci s Andersenem si čtvrťáci v areálu školy vysadili svůj „strom“, tentokrát angrešt.
Zúčastnili jsme se akce Čistá řeka Sázava. Žáci 9. ročníků přiložili ruku k dílu a uklidili pravý břeh řeky od
čističky odpadních vod až k Varielu.
Žáci 9. ročníků pomáhali ve svém volném čase místním seniorům naučit se zacházet s informační technikou
(šestitýdenní kurz).
Naši studenti anglického jazyka navštívili Canada Days na Sunny Canadian International School v Jesenici,
se kterou dlouhodobě spolupracujeme. V rámci programu dne se zúčastnili přednášky o Kanadě
v angličtině.
Letos se mohli žáci na třídenním studijně vzdělávacím zahraničním zájezdu porozhlédnout po Slovinsku
a Itálii. Mimo jiné viděli Alpy, Bledské jezero, prohlédli si Postojnské jeskyně a Benátky.
Třídíme odpad na směsný, bioodpad, plast a papír. Peníze za sběr papíru se užívají na nákup čtvrtek do
výtvarné a pracovní výchovy, papíru do kopírky, cen pro žáky školy.
Pokračovala spolupráce s místními firmami Asmo Czech s. r. o., Wikov Sázavan s. r. o., BOKI industries a.s.,
TRW Autoelektronika s. r. o., Variel a.s. Společně vedou na naší škole technický kroužek pro žáky 5. – 9.
tříd. Zajistily zdarma lektory, program i materiál. Mezi dětmi je o kroužek velký zájem, získávají praktické
dovednosti a zkušenosti.
Při zajištění některých projektů, besed, programů, exkurzí a školení jsme spolupracovali s městským
úřadem, ZUŠ, s policií, hasiči, Podblanickým ekocentrem Vlašim, Včelím světem a Domem vody v Hulicích,
sdružením Prostor plus o.p.s., MP Education, s. r. o., s agenturou J. L. M. v Praze a dalšími.
Dokumenty EVVO jsou pravidelně aktualizovány (Roční plán EVVO, Plán akcí EVVO, EVVO v předmětech).
Dle potřeby jsou učitelé vysíláni na školení. Zúčastnili jsme se každoroční středočeské pedagogické
environmentální konference „XVII. středočeská MRKVOVÁ konference“ pořádané vlašimským ekocentrem
(za nižší stupeň Bc. Veronika Žáková, za vyšší stupeň Mgr. Pavla Císařová).
Nadále budujeme a využíváme školní pozemek. Venkovní pracovna, pařeniště, záhony, arboretum se
využívají při výuce.
Informace o akcích prezentujeme na stránkách školy a v místních novinách. Většinu environmentálních
programů spolufinancuje škola a Sdružení rodičů a přátel školy.
Zpracovala: Mgr. Pavla Císařová, koordinátorka EVVO

