Hodnocení EVVO ve školním roce 2014/2015
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, volitelné předměty, zájmové kroužky,
výlety a exkurze. Byl otevřen povinně volitelný předmět zeměpisně dějepisné
praktikum. I mnohé aktivity školní družiny jsou zaměřené na vnímání přírody,
probouzení zájmu o ní a její ochranu.
Celoškolní projektový „Den Země“ proběhl přímo 22. dubna. Žáci 2. stupně
pracovali na tématech „Příroda kolem nás“ a „Zameťme si před svým prahem“,
což znamená 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 biokotelnu. Sedmáci
recyklovali papír v rámci dílny „Kam s odpady“, deváťáci besedovali se zástupcem
městského úřadu o životním prostředí v regionu. 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, projekty Naše hory, Středověká Kutná
Hora, Kurz chování v mimořádných situacích).
Škola platí tři výukové environmentální programy. Dlouholetou spolupráci
máme s Podblanickým ekocentrem ČSOP Vlašim. Žáci druhých tříd pracovali
v programu „Od zrnka k bochníku“, kde si upekli chléb, a prohlédli si paraZOO.
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 z blízka, určili podle klíče a při tom se
seznámili s pojmy biodiverzita, bioindikátor apod.
Ve zdravotnickém kroužku se děti učí poskytovat první pomoc a své
dovednosti si ověří v okresním kole soutěže mladých zdravotníků pořádané
ČČK. Letos družstvo starších žáků získalo 2. místo.
V rámci projektu EU „Podnikáme – pomáháme“ vznikl kroužek Fiktivní firma,
kde se zájemci z 8. a 9. ročníků učili samostatnému podnikání. Vymysleli, v čem
by mohli podnikat, založili firmu. Nabízeli a provozovali vlastní kroužky pro děti
i dospělé. Učili je vařit, tancovat, pracovat s počítačem. Na veletrhu firem získali
za svou práci diplom. Na závěr navštívili i skutečné místní podniky Asmo
a Wikov.
Jako každý rok bylo zorganizováno školní kolo biologické olympiády (téma
Stromy), kterého se zúčastnilo 28 žáků. Vítězové vypracovali vstupní úkoly
a soutěžili v okresním kole. V obou kategoriích jsme se umístili na předních
místech. Josef Chaloupka ze 7. A postoupil z 2. místa do krajského kola v Mělníku.
Úspěšnými řešiteli byli i Jan Procházka ze 6. A, Jakub Filip z 8. B a Linda Průšová
s Eliškou Táborskou ze třídy 9. B. Naši osmáci a deváťáci vyzkoušeli své znalosti
a dovednosti v soutěži Přírodovědný klokan.

Čtyřčlenné družstvo žáků nižšího stupně se zapojilo do mezinárodní soutěže
Pohár vědy. Sourozenci Scholzovi Vojta a Matěj z 5. A, jejich sestra Eliška z 2. A a
Julie Fajmanová ze 4. A vyhráli 1. místo.
38 žáků od druhých do sedmých tříd se zapojilo do mezinárodní
korespondenční matematické soutěže TAKTIK. Filip Zich ze 7. A získal 1. místo.
Letošní téma výtvarné a literární soutěže ke Dni Země bylo „Ve vzduchu“.
Výkresy byly vystaveny ve vestibulu školy, kde si je mohla prohlédnout i veřejnost
například v Den otevřených dveří nebo při třídních schůzkách. Literární práce byly
sestaveny do sbírky s názvem „Ve vzduchu“. Básně nastudovaly a formou recitálu
žákům představily děti z dramatického kroužku ZUŠ. Při té příležitosti autoři
básní obdrželi sbírku na památku. Sbírky básní, které každoročně vzniknou, jsou
uveřejněny na internetových stránkách školy.
Velmi se líbil výukový a zážitkový program Desatero sov od Občanského
sdružení ORNITA, kterého se postupně zúčastnili žáci 2. až 7. ročníků.
Rodilý mluvčí Thomas Barwick, který letos na škole pracoval, připravil pro
žáky všech tříd Animals Show. Děti měly možnost setkat se s exotickými druhy
zvířat, sáhnout si na ně, dozvědět se zajímavosti z jejich života. Anglické slovo
bylo doprovázeno projekcí v českém jazyce.
Tradičně objednáváme pro žáky 9. ročníku program Energie budoucnosti
a programy pro zdravý fyzický i psychický vývoj dětí. Letos to byl program Já
a moje já (6. a 7. r.) a Bát či nebát se (8. a 9. r.).
Zapojili jsme se do akce Čistá řeka Sázava. Žáci 9. ročníků přiložili ruku k dílu
a uklidili oba břehy řeky od čističky odpadních vod až k Varielu.
Žáci sbírají plastová víčka pro Emičku po dětské mozkové obrně, čímž
přispívají na léčbu tohoto děvčátka z Vlašimi. Akci nastartovaly naše bývalé
žákyně, které nyní ve Vlašimi studují.
Ve škole se třídí odpad a sbírá papír. Odvoz zajišťuje firma A. S. A. Ve sběru
papíru získala naše škola 2. místo ve středočeském regionu.
Při zajištění některých projektů, besed, programů, exkurzí a školení jsme
spolupracovali s městským úřadem, ZUŠ, s policií, hasiči, Podblanickým
ekocentrem Vlašim, o. s. Prostor plus, 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). EVVO se více prezentuje na internetových stránkách
školy.
Dle potřeby jsou učitelé vysíláni na školení. Novinky a inspiraci jsme čerpali
na XIV. středočeské MRKVOVÉ konferenci ve vlašimském ekocentru.
Nadále budujeme školní pozemek. Venkovní pracovna, pařeniště, záhony se
využívají. Bylo založeno arboretum, tři krásné skalky, které lze využít při výuce.
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