Hodnocení plánu EVVO - 2015/2016

Plán se nám podařilo splnit, některé akce proběhly i nad rámec plánu. Ekologické aktivity jsou
rozběhnuty souběžně v Úpici i v Červeném Kostelci.

Sběrové akce Úpice

sběr papíru
PET víčka
pomerančové kůry

1 290 kg
6 096 ks
6,10 kg

sběr vysloužilých elektrospotřebičů a baterií – Elektrowin
52 malých elektrospotřebičů

Č. Kostelec -

pouze sběr ve škole elektrospotřebiče, baterie, papír, PET víčka
nejsou prostory, aby žáci nosili z domova.
sběr pomerančové kůry
9,30 kg
pampeliška
0,50 kg
bříza
12,25 kg
citronová kůra
0,60 kg
kopřiva
1,60 kg

Žáci byli odměněni drobnými cenami za sběr papíru, PET víček ...

Další akce – výstavy – hub, dýní, ovoce a zeleniny, exotického ptactva, advent – zahradnické
centrum, výstavy k vánočním a velikonočním svátkům, výstava fotografií -příroda
hvězdárna Úpice
exkurze sběrný dvůr -ČK

Celoroční projekt – Les, stromy
( říjen – červen)
říjen

-

vyhlášení celoročního projektu“Les,stromy“
- sběr přírodnin – založení – prac.listů, výkresů
- využití ve výtvarné výchově a pracovním vyučování –nástěnky
- stromy–návodné hry , programy s PC technikou
- sběr hub, kaštanů a žaludů
- orientační závod -poznávání stromů a plodů
Den stromů – projektový den –termín dle výběru třídy
Význam stromů pro život - třída( práce ve skupinách)
- pobyt v přírodě – plnění úkolů
- frotáž – listy, kůra stromů
- stezka stromů Úpice

listopad -

keramika – náměty k projektu stromy
- dravci -beseda, praktická ukázka
- kompostování spadaného listí
- pozorování stromu,lesa, který si škola nebo jednotlivá třída
vybrala , ztvárnění při Pv, Vv a dalších předmětech

prosinec -

instalace krmítek pro ptáky
ZOO Dvůr Králové – zdobení vánočních stromečků s prohlídkou ZOO – 7.12.
Vánoční výstavy
Urychlení kvetení –barborky, jmelí, zdobení stromků –Vánoce
Vánoční dílny

-

krmení a pozorování ptáků
vycházka ke krmelci – krmení zvěře, stopy
využití literatury – pohádky a pověsti

leden-

únor

- 2.3 KRNAP p. Bílek -myslivost v Krkonoších Ú, ČK
 vycházka ke krmelci ,stopy, krmení zvěře
 ve výuce využití dumů o přírodě, kazet a dalších pomůcek
 zdravý životní styl

březen

- předpěstování sadby
- jarní práce na školním pozemku
- využití literatury -pověsti a pohádky o lese, stromech
Den vody
– Projektový den

duben

Den Země – Igelitiáda -úklid okolo řeky Úpy – Ú
 úklid a třídění odpadů, soutěže,hledání pokladu 29.4.-ČK
 dokončování výrobků, pracovních listů
 keramika -otisky listů,kůry stromů...
 sběr bylin
 orientační závod -poznávní bylin -Ú
 ukázky hadů, beseda -18.4.

květen

- práce na školním pozemku
- sběr bylin
Rýchory 16.-20.5. -ekologicko turistický pobyt žáků v Krkonoších - 18 ž
mikroskopování, poznávání stromů

červen






mikroskopování v lese
práce na školním pozemku
školní výlet – Janské Lázně, Černá hora chráněné území - ČK
Vízumburk - Ú
vyhodnocení projektu na obou školách

Do akcí se zapojovali dle svých sil všichni žáci ve třídách i školní družině.
Průběh akcí a foto je možno shlédnout na webových stránkách školy.
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