
Speciální ZŠ Úpice 

 

Naše škola byla vybrána společně s dalšími 9 školami v kraji po systematické 

vzdělávání pedagogických týmů v oblasti enviromentální výchovy. 

Projekt začal 1. 8. 2009 a bude ukončen v lednu 2012. Po několika schůzkách 

s pracovníky SEVERU u nás ve škole se celý náš pedagogický tým žen vypravil v pátek 26.3 

a v sobotu 27. 3. 2010 na seminář do Horního Maršova. 

Seminář byl zaměřen na téma VODA. Lektorky nám předvedly ukázky aktivit pro 

žáky, které jsme si samy na sobě ihned vyzkoušely, dále nám předvedly různé příklady 

školních projektů a získaly jsme spoustu dalších informací pro vybudování naši nové 

ekologické zahrady. Seminář předčil naše očekávání, moc se nám líbil.  

Některé aktivity jsme se snažily využít hned 22. dubna na Den Země a následující den. 

 

 

22. dubna – Den Země 

 
8.00 – 10.00 hod  program na téma VODA 

 

Společné zahájení, historie Dne Země, 

rozdělení do skupin,organizační záležitosti –žáci se prostřídali ve všech skupinách po 20 

minutách, činnost vždy přizpůsobená věku dětí. 

 

1.skupina – a) význam vody 

                b) druhy skupenství, změny skupenství 

          pokusy tání – led v ruce 

             vypařování – varná konvice ( voda v páru,sražená pára na pokličce) 

       

          c) příklady a vysvětlení změn skupenství v domácnosti 

 

 

2.skupina – a) zvuky vody 

         b) rybník a život u něho –přiřazování rostlin a živočichů 

                     c) soutěž – ml. žáci  - určování živočichů 

                 st. žáci- určování živočichů podle zajímavostí z jejich života 

                     d) leknín –překvapení 

 

 

3. skupina – a) pojem živel, Oheň, Voda, Vzduch, Země  

                b) přiřazování lístků k těmto pojmům 

                      c) vodní živel – povodně,potopy, laviny 

             d) co všechno a kdo škodí vodě 

 

 

 

4. skupina – a) pověst o Úpě 

                     b) přiřazování obrázků na podkladě poslechu ( zvuky – voda doma a v        

              přírodě) 

          c) hmatová hra –rozpoznávání kamenů dle tvarů ( kameny z řeky Úpy) 

 

 



5. skupina – šetření vodou 

 

                     a) skládání věty –rozstříhaná písmenka – šetříme vodou 

           b) šetření vodou – při čištění zubů ( názorná ukázka) 

                                                     mytí nádobí,zalévání 

          c) mladší žáci – hádanky – zvukový záznam 

   starší žáci – shlédnutí videa  

 

 

 

10.00 – 12.00  Igelitiáda 

         

Úklid odpadků kolem řeky Úpy – všichni 

 

 

 

 

23. dubna Výlet do Havlovic 

 

 
Výlet k Havlovickému rybníku –monitoring vodních živočichů 

Opékání vuřtů na Tylově paloučku 

 

 

 Protože se nám téma VODA zalíbilo začaly jsme se jím zabývat ještě tento školní rok. 

Zaměříme se hlavně na naši řeku Úpu. Chtěli bychom ji nejen teoreticky, ale hlavně prakticky 

prozkoumat od pramene až po ústí do Labe v Jaroměři.  

 

      Mgr. Jana Jarolímová,koordinátorka EVVO 


